
Nr  4 • augusti 2020 • Årgång 110



2    Seglarbladet 6/2019 Seglarbladet 4/2020    3

Nya medlemmar

GKSS hälsar välkomna: 

Linnea Emmot Tiger, Marie Carlsson, 
Gustav Hedman, Carina Jakobsson, 
Carl Gibbings, Erik Fyrk, William 
Nettby, Beata Törneman, Erik Munk-
by, Niklas Munkby, Svante Munkby, 
Shane Cohen Ågren, Cornelia Wi-
destam, Ulrika Sahlin Munkby, Chris-
tian Öhrnström, Håkan Frick, Simon 
Asp, Marcus Altsund, Jan Zirk, Jonna 
Fredriksson, Lena Juhlin, Rikard Gru-
deborn, Erik Skoting, Peter Skoglund, 
AnneMette Mortensen, Louise Lind-
wall, Jens Allrot, Marica Grudeborn, 
Björn Lundgren, Christian Berg, 
Henrik Möller, Jakob Hammarsköld, 
Lukas Hansson, Staffan Larsson, 
Kristian Martin, Sarah Martin, Cecilia 
Martin, Kyle Langford, Niklas Ric-
hardsson, Björn Sandberg, Christoffer 
Utbult, Erik Dreijer, Jonas Winzell, 
Anders Heintze, Henrik Lång, Bo 
Hentschel, Gustaf Cronquist, Lina 
Rydbeck, Alexander Franco, Tea Ze-
eberg, David Zeeberg, Boel Zeeberg, 
Tim Halstensen, Niklas Axhede, Joan 
Said, Hampus Ljungberg, Jonatan 
Röijer, Anders Granath, Jakob Pölder, 
Sara Söderstjerna, Petra King, Oliver 
King, Helen Eklund, Karl Engström, 
Max Davidson, Nils Eklund, Mathias 
Eklund, Albin Holmgren, Lasse Kjos-
terud, Fredrik Hamilton, Carl Grund-
berg, Leif Jensen och Sofia Feltbäck.
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i ett lokalt evenemang är unikt. Jag tror 
inte någon annan klubb i världen hade 
kunnat göra det. Om du missade sänd-
ningarna gå in på C-More sportkanalen 
och titta på seglingarna. Jag kan utlova 
mycket underhållning och spänning. 

Klubben är, som jag tidigare varit inne 
på, en samlingsplats och när det är kris i 

samhället är det väldigt po-
sitivt att veta att man har en 
tillhörighet vilket skapar ett 
lugn. På tal om gemenskap 
vill jag samtidigt passa på 
att påminna oss alla att det 
är vi som är klubben. Vi har 
därför ett gemensamt ansvar 
att se till att det är och blir 
som vi vill ha det. GKSS är 
inte kansliet, eller styrelsen 

eller olika kommittéer. GKSS är alla vi 
medlemmar som har båtar i hamnen, seg-
lar, är på läger eller bara är med. Låt oss 
hjälpas åt att ta det ansvaret, ingen annan 
gör det för oss.

Som jag sagt tidigare, GKSS har funnits 
i 160 år, upplevt två världskrig, ett antal 
depressioner, många finanskriser och fle-
ra pandemier. GKSS står starkt och kom-
mer att göra så länge till.  Det finns en 
fantastisk gemenskap och kraft i allt som 
vi gör i och med klubben. Det är det som 
gör GKSS unikt. Vi har en gemenskap 
och vi står för ett engagemang utöver det 
vanliga glöm inte det.

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

Robert Casselbrant
Sällskapets ordförande

Positiv utveckling för seglingen

Det är en annorlunda säsong vi upplever 
på många sätt och det är med stor respekt 
jag ser till alla de som drabbas både di-
rekt och indirekt av Coronapandemin och 
den oro som många känner runt hur det 
är idag och hur framtiden skall bli. Sam-
tidigt är jag väldigt glad över att vi på 
GKSS har kunnat planera om och ändå 
genomföra så mycket aktiviteter som vi 
gjort och gör inom ramen 
för de riktlinjer som finns 
med hänsyn till allas säker-
het och hälsa. 

Vi erbjuder något som liknar 
det normala och segling och 
båtliv har inte varit så popu-
lärt som det är nu på väldigt 
länge. Jag hoppas verkligen 
att denna trend håller i sig 
och många av dem som nu provar på det-
ta för första gången blir kvar länge i vår 
fantastiska sport.

Vi har nog aldrig haft så mycket tränings-
aktiviteter i Långedrag med en härlig 
blandning av allt från seglarskolor av 
alla de slag och läger på Æolusön till 
träningsverksamhet där världselit har 
tränat med juniorer vilket har varit väl-
digt uppskattat av alla. Detta hade inte 
hänt om det inte varit för Coronapande-
min som gjort att vi hela tiden försöker 
finna nya vägar. På tal om nya vägar så 
har ett antal tävlingar genomförts både 
bland jollar där klubbmästerskapen har 
blivit seglingar för olympier och Match 
Cup Marstrand genomfördes som ett TV-
sänt event i klubbens matchracingbåtar 
för båda damer och herrar. Att GKSS kan 
uppbringa några av världens bästa match-
tracingseglare på både dam och herrsidan
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Text och Foto: Daniel Birgmark, huvudtränare GKSS

Text: Alf Tornberg, 
Foto: Anders Dahlberg

Våra seglare har verkligen anpas-
sat sig väl till den speciella situ-
ation vi befinner oss i och använt 

tiden på bästa möjliga sätt. Det gäller 
båda våra juniorer och våra elitseglare. Vi 
har haft tur som har kunnat träna och jag 
tror att den kontinuitet och lugn vi fått i 
hemmaträningen har varit väldigt utveck-
lande. Vi får se resultatet när tävlingarna 
kommer igång igen, vilket vi hoppas blir 
till hösten. 

Lokala tävlingar har redan kunnat ge-
nomföras och där har GKSS juniorkom-
mitté gjort ett fantastiskt jobb att skapa 
träningstävlingar som varit motiverande 
för seglarna och gjort att vi fått den där 
”tävlingsnerven” som gör att vi omed-
vetet pushar gränserna lite extra. Under 
våren har vi haft en bra serie av torsdags-
seglingar och det har arrangerats både 
klubbmästerskap och träningsregatta.

Elitseglarna har haft olika träningsba-
ser med 49erFX seglarna Klara Wester 
ochRebecca Netzler stationerade i Lång-
edrag och Kullavik, 470 tjejerna Olivia

Bergström och Lovisa Karlsson har un-
der senaste veckorna haft sin bas i Trä-
slövsläge. Laserseglaren Emil Bengtson 
har spenderat mycket tid i Lerkil tillsam-
mans med sina landslagskompisar Jesper 
Stålheim och Wille Kark. Max Salmi-
nen har just genomfört ett träningsläger 
på Marstrand tillsammans med övriga 
seglare i GKSS elitlag. På flera av dessa 
träningsställen kan man få seglingsför-
hål-landen som vågmässigt påminner om 
OS vattnen i Enoshima, Japan. Så även 
om träningsplanerna och platser för seg-
linghar fått läggas om ganska drastiskt 

har elitseglarna lyckats skapa goda förut-
sättningar med förberedelser inför OS i 
Tokyo i träningen på hemmaplan.

Match Cup Marstrand 2020 blev en hög-
intressant tävling även om den i år en-
dast bestod av lokala team. Men vilken 
uppställning seglare det var med bland 
annat team Anna Östling och team Jo-
hanna Bergqvist. Vår 49erFX stjärna 
Klara Wester gav sig också in i match-
en och klarade sig riktigt bra. Hon hade 
Rebecca Netzler och Lovisa Karlsson 
från GKSS elitlag med sig i teamet. Både 
Klara Wester och team Sanna Mattsson 
gick till semi. På herrsidan var det ock-
så en mycket stark startlista med Nicklas 
Dackhammar och Johnie Berntsson samt 
Göteborgsbaserade seglarna Phil Robert-
son och Kyle Langford. Max Salminen 
utmanade matchracingstjärnorna och 
gjorde det riktigt bra och fick nyttiga er-
farenheter att ta med till OS-satsningen. 
Jesper Stålheim med bland andra Otto 
Hamel i sitt team seglade också riktigt 
bra. Det var spännande att följa segling-
arna på Sportkanalen.

Bra träning efter lyckad anpassning

Uppskattat upplägg i år

Resultat Nordea Womens Trophy
          1.Anna Östling 34p
          2.Johanna Bergqvist 32p
          3.Klara Wester 28p
          4.Sanna Mattsson 24p
          5.Clara Svensdotter 17p
          6.Linnea Floser 12p

Rsultat Match Cup Marstrand 
          1.Phil Robertson 30p
          2.Kyle Langford 30p
          3.Max Salminen 27p
          4.Jesper Stålheim 20p
          5.Nicklas Dackhammar 19p
          6.Johnie Berntsson 15p

Mattias Rahm var tävlingsledare på Match 
Cup Marstrand. Så här säger han om årets 
tävling:

– Vi är otroligt glada att vi lyckades få 
till en så grym tävling för seglare från Gö-
teborg. Startfältet och prestationerna på 
vattnen vid Marstrand visar att seglingen 
i GKSS håller yppersta världsklass! Årets 
justerade format med sprintrace och 
träningsmöjligheter i Långedrag inför 
GKSS Match Cup, gjorde att de svenska 
OS-seglarna kunde vara med och utmana 
de etablerade matchracingseglarna. For-
matet med sprintrace i början och finaler i 
matchracing var mycket uppskattat bland 
seglarna. Favoriterna och titelförsvarar-
na Anna Östling och Phil Robertson höll 
för trycket och vann rafflande finaler, där 
många straff utdelades.

I finalen ställdes Anna Östling mot Jo-
hanna Bergqvist och hennes team. Det 
slutade med vinst på Marstrand för tredje 
året i rad. Klara Wester slutade trea efter 
vinst mot Sanna Mattsson.

I herrklassen försvarade Nya Zeelands 
regerande världsmästare Phil Robertson 
titeln efter ett tajt finalrace mot austra-
liensaren Kyle Langford. Det var en jämn 
kamp tills att Langford seglade på fel sida 
banbegränsningen och halkade efter. In i 
det sista var det oklart vem som skulle 
sluta trea. Men till slut blev det Max Sal-
minen. 

Årets Match Cup seglades utan 
publik på Marstrand, men blev 
en riktig succé på C More och 

Sportkanalen.
– Det känns som man tagit sitt ansvar 

och stannat hemma i år. Vi vill inte bidra 
till smittspridning och önskar därför ing-
en publik på plats, säger evenemangsan-
svarige Marcus Dunér.

Det är lite ovant att höra en ansvarig för 
ett evenemang att uttrycka sin glädje över 
utebliven publik. Men helt rätt nu förstås. 

Torsdagens tävlingar på Marstrand riv-
startade med Nordea Womens Trophy 
som fick möta vind upp mot 16 meter 
i sekunden i byarna och runt tre meter 
höga vågor. Sex besättningar tog sig ut 
på havet under torsdagen – fyra tog sig 
vidare till lördagens semifinaler: Anna 
Östling, Johanna Bergqvist, Klara Wester 
och Sanna Mattsson.

Det var jämt när herrarna gjorde upp om 
sina fyra semifinalplatser på fredagen. 
Robertson vann fyra av sju race. Kyle 
Langford slutade på en andra plats  följd 
av Max Salminen och Jesper Stålheim. 
Färdigseglat blev det däremot för Nicklas 
Dackhammar och Johnie Berntsson. 

Finaldagen bjöd på rafflande uppgörel-
ser. I damklassen valde Anna Östling, ran-
kad världstvåa, att segla mot Klara Wester 
i semifinalen. En match som Anna vann.  

2–4 juli 2020

Segrare: Phil Robertson.

Segrare: Anna Östling.
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Bakom kulisserna under det livesända informationsmötet.

Ett glatt skräpplockargäng på GKSS den 25 
september 2019. Frågan är om inte Hanna var 
gladast som hittat ett par bollar bland skräpet. 
Foto: Mattias Rahm.

Pernilla Johnsson njuter av en lugn segeltur. 
Foto: Familjebild.

Pernilla Johnsson är ansvarig för 
partnerskap, hållbarhet och entrepre-
nörskap på SEB i Västsverige. Hon 
har haft sitt nuvarande jobb i två år. 

Jag tror alla kommittéer vill påstå att 
de är den kommitté med bäst stäm-
ning och flest idéer, och så vill även 

jag. Varje möte, träff eller samtal präglas 
alltid av mycket energi, skratt och ge-
nomförbara och omöjliga idéer.

Som den kommitté med de yngsta med-
lemmarna kanske inte det är så konstigt? 
Under de mörka månaderna på året har 
vi har ofta våra möten över en öl eller ett 
glas vin och det är altid högt i tak för idé-
er och tankar. 

Gruppen som sådan är väl diversifierad 
och alla bidrar med sina egna expertis-
områden vilket gör att vi kan vara både 
operativa och strate-
giska i vad vi gör. Vi 
har som grupp funnits 
sedan slutet av 2017 
och har sedan dess 
arbetat flitigt med att 
förbättra olika kom-
munikationsområden 
i klubben. Det kanske 
har synts mest genom 
framförallt två bitar, 
på sociala medier och 
kvalitén på bilder/fil-
mer som syns. Även 
hemsidan får ett an-
siktslyft både nu och 
då. Vår grupp består av Oscar Klock, 
Anton Klock, Julia Hoffenback, Olivia 
Modigh, undertecknad samt Alf Tornberg 
och David Granath som adjungerade. 

Om vi börjar med vad vi har gjort för att 
förbättra vår kommunikation på sociala 
medier så handlar det mycket om att för-
bättra kvalitén och frekvensen i inläggen 
som läggs ut på Facebook och Instagram, 
vi gjorde det mer centralstyrt än vad det 
varit innan genom att skriva en Sociala 
medier policy där MIK förbehåller sig 
rätten att redigera, ändra och ta bort in-
lägg som görs av andra redaktörer på si-
dan. Som Millenials så är många delar 

självklara; skriv inte så långa inlägg, ha 
alltid med en bild/film och ha en liknan-
de ton, detta gick fort att göra och vi såg 
snabbt en stor förändring i både engage-
mang och kvalité. Idag är det Olivia Mo-
digh i MIK som sköter både Facebook och 
Instagram och hon gör det galant! Om du 
som läser detta skulle vilja dela något som 
ska nå många är du välkommen att kon-
takta Olivia på olvia.modigh@gkss.se.

Med glatt humör har vi våra samman-
träden där det som sagt alltid finns gott 
om idéer från olika håll. Många av tan-
karna handlar om hur man kan göra roli-
ga sketcher från bröderna Klock som har 
fått dille på att göra rörligt material till 

klubben - ni kommer kanske ihåg GKSS 
Julkalender förra året på Instagram? Det 
var en MIK production™, vi hoppas på 
att vi ska ha  lite bättre framförhållning 
detta året än att det görs samma kväll som 
var fallet vissa gånger när luckorna skulle 
produceras. Tur att vi har nästan ett halvår 
på oss denna gång. Något vi gjorde nyli-
gen som var en MIK production™ var det 
livesända informationsmötet som ersatte 
årsmötet på grund av rådande pandemi. 
Robert Casselbrandt, Thomas Rahm och 
Peter Dahlsten hade mest tid framför ka-
meran men när hamnen öppnades så kun-
de man skymta lite komik från bröderna 
Klock. Om du råkade missa det live finns

det fortfarande att se på Youtube. An-
vänd denna länk: https://www.youtube.
com/watch?v=nXgKV3DY10s&featu-
re=youtu.be. 

För övrigt ska även ges en stor eloge till 
Anton Klock som förutom att göra roliga 
sketcher också filmar och fotar verksam-
heten vilket tar hela presentationen av 
GKSS till en ny nivå. 

Mycket av jobbet vi gör är tidskrävande 
och vi försöker uppmuntra engagemang 
hos medlemmar som kan fota, filma och 
skriva texter till Seglarbladet där vi också 
har ett finger med i spelet. Eftersom vi är 
en klubb som i mångt och mycket drivs 

av gemenskap är det 
inte mer än rätt att vi 
alla försöker bidra till 
det som syns utåt från 
klubben, alla i klub-
ben är givetvis repre-
sentanter för hur vårt 
varumärke ser ut och 
därför är det av största 
vikt att vi alla försöker 
bidra till detta - både 
på bryggan och fram-
för skärmen. 

Den senaste av idéer 
som blivit till intiativ 

är vad vi kallar Hållbarhetsgruppen som 
kommer bli en undergrupp till MIK. Jag 
själv brinner mycket för miljöfrågor och 
hållbarhet i allmänhet och jag tycker det 
är viktigt att vi börjar arbeta med detta 
konkret och att vi tillsätter en grupp som 
leder detta. Gruppen kommer beröra alla 
tre delar som är hållbarhet, social, eko-
logisk och ekonomisk. De som kommer 
vara med och bidra är Robert Cassel-
brant, Louise Kruuse, Axel Krantz, Sara 
Söderstjerna och jag själv. Vi hoppas på 
att kunna göra skillnad på många plan 
och har du tankar och idéer som kan bidra 
är det mer än välkommet att höra av sig 
till mig på john.holmgren@gkss.se. 

Nytänkande och initiativrik
Text och Foto: John Holmgren

Marknads- och Informationskommittén SEB för framtida generationer
Samarbetet
– SEB och GKSS hade tidigare talat om 
att göra en miljöaktivitet tillsammans. Så 
när jag fick frågan vad vi gör i Göteborg 
handlade vi snabbt. Jag har nog aldrig va-
rit med om så korta puckar i ett projekt 
tidigare. Jag ringde till Thomas Rahm 
och frågade om vi kunde göra en aktivitet 
tillsammans redan veckan därpå och fick 
ett positivt svar, säger Pernilla Johnsson.

Så det blev ett trettiotal personer som 
ställde upp på en skräpplockaraktivitet 
den 25 september 2019.

– Det är hemskt vad mycket skräp man 
hittar. Min dotter Hanna var med och hon 
fick två bollar med sig hem. Och det var 
ju positivt för henne. Hon pratar fortfa-
rande om det tillfället och vill följa med 
och plocka skräp även nästa gång. Det är 
kanske så man ska lära den unga gene-
rationen att plocka skräp? Säger Pernilla 
Johnsson.

Nedskräpning är ett gemensamt problem 
med andra länder eftersom skräpet även 
kommer från andra länder vattenvägen.
För att komma tillrätta med det problemet 
har SEB en fond som heter SEB WWF 
Nordenfond och som stöttar Världsna-
turfondens verksamhet. Fonden placerar 
i nordiska bolag som uppfyller särskil-
da hållbarhetskriterier i sina placering-
ar. Inom ramen för samarbetet har även 
WWF varit med och tagit fram SEB:s 
miljö- och hållbarhetspolicyer för bland 
annat skogsindustri och sjöfart.

Nu är det inte bara skräpplockning som 
SEB och GKSS gör tillsammans. I part-
nerskapet ingår också för SEB att kunna ha 
kundträffar på GKSS och att båda parter har 
möjlighet att använda varandras lokaler. 

När det gäller segling är Pernilla Johns-
sons barn ännu för små för att kunna ägna 
sig åt sporten. Själv har hon inte lärt sig 
segla från barnsben. 

– Jag har varit ute och seglat men då sit-
ter jag mest i båten och det tycker jag är 
fantastiskt. Men segla kan jag inte, säger 
Pernilla Johnsson. 

Text: Alf Tornberg

Kontoret finns på Östra Hamnga-
tan 24 i Göteborg. Nu i Corona-
tider blir det inte något resande 

utan mest arbete med utbildning för att 
alla ska vara medvetna om SEB:s uppdrag. 
Pernilla Johnsson är barnledig under juli 
och augusti. Seglarbladet når henne på te-
lefon i sommarhuset i Nybrostrand öster 
om Ystad. 

Miljöengagemanget
– När vi pratar sponsring och partnerskap 
så engagerar vi oss i framtida generatio-
ner med fokus på vad vi kan. Och det är 
privatekonomi och företagsekonomi. Vi 
vill vara med där det finns ungdomar. 
Som i GKSS där det finns ungdomar som 

lär sig segla. Aspekten på miljö är alltid 
med. Om man ser på vad vi gör så lånar 
vi ut otroligt mycket pengar och vi lånar 
också in mycket pengar och placerar i 
fonder. Det är här vi gör störst skillnad; 
hur vi för våra kunders räkning placerar 
pengar i bra schysta bolag och hur vi lå-
nar ut pengar till omställningsprojekt och 
hållbara projekt. Och att vi säger nej till 
sådant som inte är hållbart över tid. Här 
har finansbranschen ett otroligt stort an-
svar, Säger Pernilla Johnsson.

I samband med uppmärksamheten 
kring Greta Thunbergs framträdande i 
New York för klimatet anslöt SEB och 
ville visa hur viktigt det är med klimat 
och miljö.
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Segling upptar en stor del av Sanna Mattssons liv. Hon började i Strömstads 
Segelsällskap när hon var åtta år och nu, några decennier senare, seglar hon 
mot världseliten i matchracing.

Det började med optimist följt av 
Zoom8 och e-jolle. Sedan blev 
det 29er och även 49erFX som 

hon seglade tillsammans med Sarah Wal-
lerström fd.Rosell ett par år.

Sanna Mattsson har jobbat som klub-
butvecklare och seglingscoach på Väst-
kustens Seglingsförbund och klasstränare 
för Fevorna. Det har blivit ganska myck-
et jobb med segling sedan hon slutade på 
Lerums Seglargymnasium. Även under 
studietiden på Chalmers, där hon studera-
de sjöfart och logistik som hon blev klar 
med förra året, arbetade hon mycket med 
segling.

Även GKSS har stor glädje av hennes 
tjänster.

gjort inom seglingen. 
- Ja, det är bara olika saker 

som hanteras annars är ar-
betsuppgifterna de samma. 
Jag har varit projektkoor-
dinator i Lysekil Women´s 
Match i tre år.  Förra året 
seglade Anna Holmdal 
White så då hoppade jag 
in som projektledare under 
veckan tillsammans med 
Per Nordstrand. Men annars 
har jag varit projektkoordi-
nator och varit ansvarig för 
båtar, bilar, eventen, prova 
på seglingen och lite av varje. Vi var också 
med och seglade 2018. Resultaten var inte 
mycket att skryta med, om man säger så. 
Men något gjorde vi ändå som var bra och 
jag är väldigt nöjd med vår prestation.

En månad innan tävlingen skulle starta i 
Marstrand förra året hoppade jag också in 
som projektledare för Mästarnas Mästa-
re. Och det var minst sagt utmanande. 

– När vi blev sugna på att dra igång ett 
matchracinglag började vi leta efter folk 
som vi ville ha med, tjejer som vi kunde 
ha roligt tillsammans med och trivas bra 
med. Det viktigaste var att vi skulle fung-
era bra i grupp och sedan fick resultaten 
komma i efterhand. Det känns som det 
har funkat ganska bra för oss.

– Så på våren 2016 satte vi igång och 
nu har vi seglat matchracing i fyra år. Bå-
tarna vi seglade då var DS37. Båtarna vi 
seglade på Matchcupen i Marstrand, Far 
East 28, har vi seglat tidigare. När de var 
helt nya 2017 jobbade jag i Lysekil och 
packade upp dem från containrarna och 
färdigställde alla båtarna. Så de båtarna 
känner jag mycket väl till.  Vi har seglat 
dem på GKSS sen våren 2018, så vi är 
inne på tredje säsongen nu, säger Sanna 
Mattsson och fortsätter:

- Jag gillar båtarna. Jag 
gillar att segla med genna-
ker och tycker att det är en 
väldigt rolig båt. Jag tyck-
er att DS-båten var myck-
et tyngre rent fysiskt men 
kanske lite mer lättseglad 
än vad Far Easten är ändå. 
Men den är rolig att segla, 
snabb och kvick. 

På Match Cupen i Mar-
strand blev det inte någon 
gennakersegling på tors-
dagen när grundomgång-

en i Nordea Womens Trophy seglades.
– Nej, den dagen blåste det 10–12 meter 

i sekunden och 15 i byarna. Tyckte det var 
tråkigt när vi fick veta att vi inte fick ha nå-
gon gennaker. Men när vi kom ut på Mar-
strandsfjorden hade vi fullt upp med att 
överleva. Så det var bra att vi inte fick an-
vända gennaker. Vågorna var ganska höga.

– Vi hade en ganska tung torsdagsför-
middag. Vi inledde med att komma sist 
och det kändes ju inte jättebra. Men efter 
lunch gick det bättre då vi avslutade med 
en trea, tvåa och etta. Det var ju väldigt 
skönt för nu var vi i semifinal. 

– Det var lite ovant att segla utan pu-
blik. En väldigt stor skillnad när man är 
på en så stor seglingsplattform som Mar-
strand ändå är. Det gäller inte bara publi-
ken utan även alla sociala aktiviteter med 
de andra teamen som är totalt avskalade. 
Men vi är väldigt tacksamma att få segla 
ändå, säger Sanna Mattsson.

Efter lördagens semifinal slutade teamet 
på en fjärdeplats.

I Match Cup Marstrand var Sannas be-
sättning Niki Blässar taktiker och stor-
skot, Theres Berg trim, Camilla Ceder-
creutz tail och på stödet finns Louise 
Lindvall. Camilla är ett nytillskott för i år.

– Alla fem i teamet har egna karriärer och 
jobbar heltid. Så det gäller att försöka få 
ihop allt. Tanken var ju absolut att segla 
lite mer det här året än vad det har blivit.

– Vi är så otroligt taggade nu efter Mar-
strand. Nu vill vi utvecklas och bli bäst. 
Nu ska vi ha ett litet uppehåll. Sedan ska 
vi träna på och utvecklas så mycket som 
möjligt och hitta en bra balans mellan 
privatliv, jobb och segling. Jag tror att vi 
kommer att fortsätta länge för alla i laget 
är mycket motiverade. 

Det är matchracing som Sanna Matts-
son vill ägna sig åt. Det är det hon brinner 
för och hon betraktar sig som en lagspe-
lare. Men inom seglingen finns det också 
annat hon vill göra.

– Jag vill också hjälpa nya seglare, hit-
ta nya besättningar och medverka till att 
alla hittar sin plats inom seglingen. Det är 

Team Sanna Mattsson. Från vänster: Sanna Mattsson , Camilla Cedercreutz, Therese Berg, 
Niki Blässar och  Louise Lindwall. Foto: Linne Floser.

Foto: Lisa Barryd

Foto:Catti Carlander

Nu är det matchracing som gäller
verkligen något jag tycker är jätteviktigt 
och kul. Även att motivera befintliga seg-
lare att utvecklas och inte sluta. Det ska 
vara tillgängligt för alla att hålla på med 
segling. Det behöver inte vara så svårt, 
menar Sanna Mattsson.

Det är mycket Sanna vill göra. Men hen-
nes tid räcker inte till allt hon vill göra. Så 
det hon lägger fokus på nu är att hon och 
hennes lag ska få bra träning och utveck-
las. Hon håller en dörr öppen på glänt för 
att hon också ska hinna hjälpa nya segla-
re – framförallt inom matchracing.

Det har också blivit en del seglingar i 
World Cup. I såväl 29er som 49erFX, men 
också i matchracing med blandat resultat.

– I matchracing har vi hittills sett delta-
gandet mest som lärotävlingar. Nu har vi 
seglat i fyra år så nu börjar det lossna. Man 
får ha tålamod, säger Sanna Mattsson.

Text: Alf Tornberg

– På GKSS har jag framför allt arbetat 
med grade 5or och grade 4or under sä-
songen.  Det gjorde jag även förra sä-
songen. Det blir kanske allt viktigare att 
försöka få lokala tävlingar på hemmaplan 
nu när vi inte får tävla något själva och 
inte får resa. Grade 5or är klubbtävling 
och perfekt för de som vill testa att tävla 
matchracing.

Nu håller Sanna Mattsson precis på att 
byta jobb. Från jobbet som speditör inom 
logistikbranschen tilljobbet som produk-
tionsplanerare. Det är en ny bransch men 
liknande arbetsuppgifter. Det gäller att se 
till att logistikflödena flyter på friktions-
fritt och så fort som möjligt. Det är ju en 
koordinerande uppgift liknande det hon

Sanna Mattsson
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Passion för hav och musik

"Bröderna Ohlson satte Kungsviken på världskartan". Så skrev Bohuslä-
ningen våren 2020 om båtkonstruktörerna Einar Ohlson (1918-2004) och  
Carl-Eric Ohlson (1920-2015). 

Det råder ett internationellt intres-
se kring båtdesign från 1950-ta-
let. 2018 startade TOP, The 

Ohlson Project. Syftet är att bevara och 
sprida kunskap om vårt maritima arv från 
Bohuslän, en väsentlig del av svensk båt-
design och båtbyggartradition. Projektet 
belyser båtarnas nationella och interna-
tionella framgångar. 

Bröderna Einar och Carl-Eric Ohlson var 
självlärda seglare från Hälleviksstrand, 
Orust med rötter från båtbyggarsamhället 
Kungsviken där båtbyggeriet i familjen 
gått i arv sedan 1700-talet.  

Brödernas morbror, båtbyggaren och 
konstruktören Hjalmar Johansson (1897–
1995) var den förebild som tidigt intro-
ducerade bröderna i båtbyggandets konst. 
GKSS beställde världens tre första Dra- 

kar 1928–1929 av Hjalmar. Hjalmar flyt-
tade sitt varv 1929 till Långedrag.Hans 
design omfattade allt från fritidsbåtar, 
minsvepare och livräddningsbåtar såsom 
Dan Broström. Hos Hjalmar Johansson 
gick båda bröderna som lärlingar.  Hjalmar 
Johansson båtvarv såldes till Volvo 1978. 

1940–1950 Kosterbåtar och GKSS 
uppdrag
1944 framträdde Einar och Carl-Eric 
med sin första konstruktion. De rita-
de SS Frams kosterbåtar, K6, K22, ofta 
lotteribåtar och 1946 en entypsbåt Bo-
huskryssaren. Bröderna ritade också den 
av GKSS antagna juniorbåten Spiggen 
och utöver den flera motorbåtar mest av 
högsjötyp. GKSS-kommittén gav 1949 i 
uppdrag åt Einar och Carl-Eric att rita en 
bohuseka med fast köl och bermudasegel 
som blev GKSS-ekan. 

Einar Ohlson. Båten Rush V vann OS 
guld i Australien 1956.

 OS 1960 Silver i Neapel, Italien
Einar och Carl-Eric Ohlson ritade fem 
av de tävlande båtarna i OS 1960 vilka 
representerade Danmark, Argentina, Sve-
rige, Storbritannien och Portugal. Deras 
5.5 konstruktion, båten Web II, Danmark 
vann silver. 

OS 1964 Silver i Enoshima, Japan
Ohlson bröderna ritade sex av de täv-
lande 5.5m båtarna i OS 1964 vilka re-
presenterade Sverige, Italien, Schweiz, 
Storbritannien, Ryssland och Danmark.  
Ånyo medaljplats, OS-silver med Rush 
VII.

OS 1968 Brons i Acapulco, Mexico
Den legendariske seglaren Robin Aisher 
beställde som flera gånger tidigare en 
5.5:a av Einar Ohlson. Med båten Yeo-
man XV blev det OS brons i Mexico. 

Einar Ohlsons konstruktioner
Från mitten av 1950-talet och två decen-
nier framåt var Einar Ohlson mycket pro-

duktiv i att konstruera båtar designade för 
såväl havskappsegling som familjeseg-
ling. Den minsta Ohlson 22 bildade skola, 
de större såsom Ohlson 35, 36 och 38 gick 
merparten på export och vann en rad inter-
nationella kappseglingar. Än idag place-
rar sig dessa båtar på medaljplats, såsom 
Ohlson 35, Cabbyl Vane, 3:a i sin klass på 
RORC Caribbean Race 2020. 

Text Christina Stenberg, Foto: Från Christina Stenbergs arkiv

Bröderna Ohlson

1950–1960 Internationella 5.5m eran 
Einar och Carl-Eric blev världsberömda 
i Int. 5.5m klassen och de enda konstruk-
törer som vid varje OS 1952–1968 fick se 
sina konstruktioner på medaljplats. 

Att rita en kosterbåt är en sak, att plöja 
sig igenom 5.5m-regelns labyrinter och 
räkna fram en båt som skall flyta exakt 
på märkena och därtill helst slå allt annat 
som flyter i sin klass är något helt annat. 
Det började med en djärv satsning som 
blev ett lyckokast. 

OS 1952 Brons i Helsingfors, Finland
Ett konsortium bildades med siktet på 
OS 1952 i Helsingfors. Grundidén var 
ett djärvt experiment: ett formstyvt, inte 
alltför tungt skrov med framförallt goda 
hårdvindsegenskaper vilket gjorde båten 
väl förberedd för de hårda vindarna i Öst-
ersjön. Brödernas konstruktion Hojwa 
vann brons med Carl-Eric som gast. Han 
blev invald i GKSS Hall of Fame.  

OS 1956 Guld i Melbourne, Australien
Lasse Thörn, en framgångsrik seglare, 
valde den av honom bäste konstruktören

TOP, The Ohlson project
Projektet har identifierat 52 båtmodeller 
designade av Ohlson bröderna, byggda på 
63 platser i 11 länder. Mer än 1 600 rit-
ningar skannas och doneras till Bohusläns 
Museum. 

Information om projektet på www.Ohl-
sonYachts.com och videos på YouTube.  

Einar Ohlson i sin 5.5 i Marstrand 1962 
med sin dotter Christina.

Einar och Carl-Erik Ohlson med sin OS-bronsbåt 
Hojwa med pappa Oscar Ohlson på bryggan. Ohlson 38 i GKSS hamn med Einar Ohlsons döttrar Christina och Renée. Ohlson 36 i Fastnet Race 1967

VM 2019 i Helsingfors Int. 5.5 med Ohlsonri-
tade classicbåten.

Einar och Carl-Eric Ohlson efter bronset i Helsingfors-OS 1952.

satte Kungsviken på världskartan
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Mats Seldén och Mia Seldén-Bengtsson.                Pelle Seldén seglar sin Stjärnbåt Selle.               Pelle Seldén tillsammans med familjen.

Text: Ola Selsvik, Foto: Familjen Seldén

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

Familjen Seldén  -  Del 1 Mats och Pelle

Jag hade denna gång tänkt berätta 
om Mats och Pelle Seldén, som 
haft stor betydelse för GKSS ge-

nom tiderna. Men som vanligt ramlar jag 
rakt in i svindlande historier om ”Seldé-
nare” långt tillbaka i historien.

Men vi börjar med bröderna Mats född 
1920 död 2011, Pelle född 1932 död 
2013.

Vikingsborg övertogs 1951 av familjen 
Seldén som där drev försäljning av båtar 
och båttillbehör. Lokalen (GKSS första 
klubblokal) låg mitt i hjärtat av GKSS 
Hamnen. Här såldes bland annat Folkbå-
tar men kanske framförallt Andungar.

Vi läser följande: "Skåléns båtbyggeri 
AB, Säffle byggde på 1950-talet många 
(ca 60 st) Andunge åt "Seldén-pojkarna" 
som Gunnar Skålén kallade dem. Gunnar 
Skålén (1920-2012) var ibland med på 
båtmässan med sina byggen. Detta berät-
tade Gunnar år 2010 för Anders Wiss."

I butiken fanns allt som behövdes för 
att rusta båten. Ett bra läge med många 
gästande båtar från både när och fjärran. 

Jag lärde själv känna Mats när jag på 
sommarlovet jobbade i Kalle Lunde-
borgs Mekaniska Verkstad på Försvars-
gatan. Där fick jag bocka ”snablar” som 
jag cyklade ner med till Vikingsborg och 
lämnade till Mats. Han var alltid bussig 
och tackade för leveransen. Som tack för 
hjälpen, visade han mig lite om knopar 
som han tyckte var nödvändigt för mig 
att kunna. Jag fick senare veta att dessa 
”snablar” var förstagsfäste på trämaster. 
Mycket nyttig lärdom på kort tid!                                    

Var det kanske här som min karriär i 
mastbyggarbranschen började? 

Men Mats hade redan tidigt andra pla-
ner, han ville som farfar, bli Båtbyggare.    
Denna nedärvda ådra prövade han på re-
dan 1945!

Mats byggde båt åt lillebror Pelle
1945 byggde Mats Stjärnbåten Selle åt 
lillebror Pelle. Den byggdes i ett skjul på 
Solhöjdsgatan Långedrag, alldeles bak-
om föräldrahemmet där bröderna bodde.                                                                                                       
Mats seglade själv denna fram till 1951 
då Pelle tog över den och seglade den 
fram till 1957. 

Så var det då dags för ”Mats att ta sin 
Mats ur skolan” 

Fram till 1959 var Mats med i verksam-
het i Vikingsborg Långedrag.  År 1959, 
byggde Mats om en ladugård till båtbyg-
geri på varvet i Buvenäs. Detta varv har 
gått i arv i Seldénsläkten långt tillbaka 
i tiden. Där började han sin verksamhet 
som båtbygga-
re med att bygga 
Långedragsjullar. 
Det blev en serie 
på tio båtar 1959-
1961. På Buvenäs 
byggdes därefter 
Folkbåtar mel-
lan åren 1962-
1969. Ungefär 20 
stycken om året. 
Totalt blev det 
144 Folkbåtar!  
Fast Mats tyckte 
bättre om att byg-
ga Långedrag-
sjullar än Folk-
båtar, men man 
måste ju bygga 
vad folk ville ha, 
sa Mats.                                                                  

1966 startade Pelle tillverkningen av alumi-
nium master och bommar på nybyggda loftet 
i Vikingsborg som ett komplement till tillbe-
hörs försäljning. Butiken fanns kvar i botten-
våningen, så det blev en mjuk övergång. 

Jag har själv ett starkt personligt min-
ne från denna start. På min väg ner till 
GKSS hamnen, träffade jag på Pelle. Han 
frågade mig vad jag höll på med nuförti-
den, och jag sade att jag var lite mellan 
allting” just nu. 
– Bra sa Pelle då kan du väl börja jobba 
hos mig nere på Vikingsborg.
– Ja, sa jag, det kan jag väl göra, men vil-
ket sorts jobb är det och när vill du att jag 
börjar? 
– Du kan börja på måndag och vi ska bör-
ja tillverka aluminiummaster till segelbå-
tar, sa Pelle.

Ja så var det med Pelle, från tanke till 
handling var det 
aldrig långt, klart 
en annorlunda an-
ställningsintervju!
Vi startade uppe 
på loftet en myck-
et primitiv mast-
tillverkning, med 
en bågfil, filar, 
e l - b o r r m a s k i n 
och popnittång 
som enda verk-
tyg. Inte mycket 
man skulle kän-
na igen i dagens 
massproduktion. 
Men dessa master 
ser jag fortfaran-
de segla omkring 
både i Sverige 
och utomlands.

 
Starka minnen från den tiden är när vi så 
gott som alla anställda firade midsommar 
ihop på Rörö. Vem kan glömma fotbolls-
matcherna på ön när vi blev så många så 
att Pelle tyckte vi skulle ha flera bollar på 
planen samtidigt så att alla fick vara med. 
Ytterligare ett bestående minne var när vi 
varje år dagen före julafton åtnjöt julbord 
på Långerdags Värdshus. Underhållning-
en stod Gösta Taube för (Everts bror) 
som sjöng Knalles Jul flera gånger på 
önskemål. En otrolig sammanhållning, 
som var så typisk för Pelle en varm och 
omtänksam chef och vän.

Jag var kvar på Seldén Mast till 1977 
och detta var den mest lärorika tid i mitt 
liv! Pelle var en stor mentor för mig och 
han gav alltid sina anställda ett stort för-
troende att arbeta under eget ansvar. Det 
känns extra stort att ha medverkat i upp-
starten av detta företag.

Vi vet ju alla hur det gått för Selden Mast 
(se i Seglarbladet nr 1 2020 sid 10-11).
Hur det gått för ”gossarna Mats och Pel-
le” är ju i sig intressant.

Men hur var det med det nedärvda arvet 
från far och farfar? Varför föredrog Mats 
båtbyggeri och Pelle mastproduktion, 
ja det vill jag berätta i nästa nummer av 
Seglarbladet.

Sedan kom plasten, och på Buvenäs 
byggdes då Per Brohäll konstruerade 
Tur-kryssaren, en båt helt i plast, och to-
talt blev det 300 stycken. För det var väl 
den sorts båtar som nu gällde?! 

Från båttillbehör till mastproduktion
Pelle Seldén, en stor entreprenör och fö-
retagsledare, hade nu mer och mer gått 
över till att utveckla och konstruera rig-
gar till nöjesbåtar.
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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 2020.

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

● ●WSA LAW

Text: Alf Tornberg

Christian Finnsgård är doktor i lo-
gistik och forskningschef på SSPA 
på Chalmers. Han är involverad i 

en omfattande forskning kring förbätt-
ring av Finnjollens roder. Det underlättas 
förstås av att han själv är seglare av rang; 
världsmästare i Starbåt tillsammans med 
Fredrik Lööf och hängiven finnjollesegla-
re. Här berättar han om sitt arbete med ro-
derförbättringen där ett av målen är att öka 
Max Salminens chanser i kommande OS. 

– Finnjollen är spännande. För det är 
egentligen den enda OS-klassen som är 
kvar som utvecklingsklass där man får 
utveckla materialet. Inom givna ramar så 
får man hitta på vad som helst. Och det 
innebär ju, att även om det är den äldsta 
båten så på många områden är det den ab-
solut mest moderna båten.  Segelutveck-
lingen som sker på Finnjollen är väldigt 
avancerad, säger Christian Finnsgård. 
 
Många använder Finnjollens standardro-
der när de seglar. Det vill säga det roder 
som man får med båten. Men det finns 
andra i kolfiber som är lite finare.

– Det vi började att titta på 
var hur man skulle kunna 
anpassa rodret. Skrovet är 
uppdaterat, rigg och mast 
jobbar man med, men cen-
terbord och roder har man 
inte gjort något med. Det 
här är svårt. Det här är rik-
tig hydrodynamik om vi tar 
rodret som exempel. Inom 
ganska tunna toleranser 
ska man lyckas åstadkom-
ma en skillnad. Det finns 
några olika saker man kan 
göra. Bland annat ska man 
minska motståndet.

Man måste bygga ett ro-
der som har rätt styvhet. 
Rodret på Finnjollen får 
väga fyra kilo. Ett roder i 
kolfiber skulle behöva väga
 

ett kilo för att vara tillräckligt styvt. Så 
alla moderna roder som byggs i kolfiber 
har inga problem med vare sig styvhet el-
ler styrka. Dock måste man ha blyvikter 
på dem. 

– Vi konstaterade att det fanns sju kom-
mersiellt tillgängliga roder. I ett första 
steg köpte vi in flera av dem. Några hade 
vi själv; Max Salminen hade ett standar-
droder och jag hade ett annat. Ett av de 
inköpta tog vi och sågade isär för att se 
hur det såg ut inuti. Det sved ju förstås att 
ta ett nytt fint kolfiberroder och sätta en 
cirkelsåg rätt igenom det. Då fick vi reda 
på att kärnmaterialet i detta mest högtek-
nologiska roder som fanns på marknaden 
visade sig vara björk! Inte ett dugg avan-
cerat. Då insåg vi att det fanns en möjlig-
het att försöka undersöka vidare. Vi gjor-
de en del avancerade beräkningar och såg 
att det skilde ganska mycket på de olika 
rodren. Då insåg vi att vi bör testa det-
ta i vår ränna och köra rodren bakom en 
Finnjolle och se hur det påverkar, säger 
Christian Finnsgård. 

De kommersiellt tillgängliga rodren tes-
tades genom att en modell av en Finnjolle 
byggdes och placerades i en ränna så att 
man kunde mäta vilket av rodren som 

 

hade minst motstånd, dels när rodret stod 
rakt och dels när det stod i olika vinklar.       

– Här upptäckte jag något med min egen 
segling som var ganska roligt. Jag har 
seglat i hela mitt liv och varit helt över-
tygad om att jag håller rodret stilla när 
jag seglar. När jag sett videor på när Max 
seglar har jag konstaterat att han håller på 
och fladdrar med rodret. När jag så tittar 
på filmer när jag själv seglar ser jag att 
jag också sitter och fladdrar med rodret 
hela tiden. Det man då gör är att man styr 
med vågorna och låter rodret följa med 
strömningen när båten rör sig. Så rodret 
ändrar vinkel mot akterspegeln, men det 
håller samma vinkel mot strömningen 
hela tiden. Det gör man för att man inte 
ska uppleva att rodret är en broms. Detta 
försökte vi fånga i testmetodiken i rännan 
genom att försöka efterlikna den roderrö-
relsen som Max gör och tog den som en 
referens, säger Christian Finnsgård och 
fortsätter:

– De olika mätningar man gjorde visade 
att det var ganska stora skillnader på de 
roder som fanns. De var designade med 
olika designprinciper och de lyckades vi 
identifiera och jämföra. Michael Stadler 
som på sin civilingenjörsutbildning hade 
studerat kompositmaterial tog fram en 

metod i sitt examensarbe-
te hur man skulle designa 
och bygga ett rodersys-
tem till Finnjolle på ett 
mer optimerat sätt. Dok-
toranden Adam Persson 
på SSPA designade hur 
hydrodynamiken skulle se 
ut. Sedan gjorde Michael 
Stadler konstruktionen. 
Vi lyckades även få fram 
pengar så att Michael 
också kunde bygga rod-
ret. Och så här långt har 
vi kommit. Det här rodret 
har inte testats i rännan, 
men vi har testat det med 
våra flödesberäkningar, 
som för det här syftet är 
väldigt exakta. Då ser vi 
ganska stora skillnader. 
 

 

Rodret är designat till Max Salminen. 
Max har själv varit med i design- och 
byggprocessen och hjälpt Michael Stad-
ler i det här arbetet. Nu behövs pengar 
så att man kan bygga två identiska roder 
som Max kan ha med till OS. Och nu 
finns bara en prototyp. Den prototypen 
ska Max pröva och känna hur den känns. 
Nu har ju OS flyttats fram ett år vilket 
ger Christian Finnsgård och hans team 
möjlighet att optimera rodret ytterligare.

– Vår vision är att vi ska kunna få fram 
ett bra roder till Max så att han kan segla 
OS med det. Det vore roligt sista gången 
det finns möjlighet att göra något sådant 
att kunna göra det så att vår svenska re-
presentant får en extra fördel. 

– En av våra tankar har varit att disku-
tera med en av de stora tillverkarna om 
de skulle kunna lösa tillverkningen av det 
nya rodret mot att Max får ha rodret en-

sam till OS och att de därefter kan börja 
sälja det med lite royalty till oss. Vi vet 
att flera har hört av sig och är intresserade 
efter att det fått reda på vad vi gör. Ro-
dertillverkarna och seglarna bedömer är 
en världsmarknad på ungefär 1 000 roder. 
De roder som finns i dag kostar mellan 
10 000 och 20 000 kronor. Det gäller ju 
serietillverkade roder. De här första vi 
gör nu blir förstås dyrare, säger Christian 
Finnsgård.

               Hur man skräddarsyr ett roder till Max

��CMWWbmw�������"�7?"�@� A�BD�E�

�

FGHIJGKLIGNO�NPQJ�IRQ�JLFFQJ�KSTFQ�HLJUTVQ�XGIR�T�YTZGYLY�[JQHHLJQ�INXTJFH�IRQ�KNIINY�NU�IRQ�JLFFQJ�NU�TSYNHI�\]]�̂_T�̀UNJ�IRQ�ULSS�[JQHHLJQ�FGHIJGKLIGNOa�HQQ�cGdLJQ�ef�GO�IRQ�HL[[SQYQOITJg�YTIQJGTShi�cLJIRQJYNJQa�IRQ�SNTF�UNJ�IRQ�jklnop�jqrropsltu�votxlslot�XTH�JQ[JQHQOIQF�Kg�T�[NGOI�SNTF�TI�IRQ�IG[�NU�IRQ�IGSSQJ�̀XRQJQ�GI�VNOOQVIH�IN�IRQ�IGSSQJ�QZIQOHGNOh�NU�f�̂y�̀HQQ�TSHN�cGdLJQ�ezhi�{RGH�XTH�T[[SGQF�IN�IRQ�JLFFQJ�YNFQS�IRJNLdR�T�JQYNIQ�UNJVQ�GO�|ye}ea�VNOPQJIGOd�IRQ�JQYNIQ�[NGOI�SNTF�IN�T�UNJVQ�TOF�YNYQOI�SNTF�TI�IRQ�QOF�NU�IRQ�IGSSQJ�[TJIi�{N�FQIQJYGOQ�T�HLGITKSQ�STgL[�NU�IRQ�IGSSQJa�TONIRQJ�|ye}e�UGOGIQ�QSQYQOI�YNFQS�XTH�VNOHGFQJQFi�|dTGOa�IRQ�TIITVRYQOI�KQIXQQO�IRQ�IGSSQJ�TOF�IRQ�JLFFQJ�RQTF�XTH�GOVSLFQF�GO�IRQ�YNFQS�IRQ�HTYQ�XTg�TH�FQHVJGKQF�TKNPQi�~NXQPQJa�IRGH�IGYQ�IRQ�ULSS�IGSSQJ�XTH�GOVSLFQF�GO�IRQ�YNFQS�XRQJQTH�IRQ�JLFFQJ�dQNYQIJg�IRTI�XTH��VLI���LHI�KQSNX�IRQ��NGOIa�TOF�IRQ�VLI�HLJUTVQ�XTH�YNFQSSQF�TH�VSTY[QFi�cLJIRQJYNJQa�IRQ�GFQTSGHQF�[NGOI�UNJVQ�XTH�T[[SGQF�NO�IRQ�SNXQJ�UJNOI�QFdQ�NU�IRQ�IGSSQJi�������qxx�p��otv�rs�{N�VNY[Sg�XGIR�IRQ�JQ�LGJQYQOIH�NU�RTPGOd�T�PQJg�SGdRI�TOF�HIGUU�FQHGdOa�T�RNSSNX�HTOFXGVR�FQHGdOa�TH�HRNXO�GO�cGdLJQ�zT�XTH�VRNHQOi�{RQ�VNY[SQZ�dQNYQIJg�NU�IRQ�JLFFQJ�KSTFQ�YT̂QH�GI�FGUUGVLSI�IN�STYGOTIQ�TH�NOQi�{RTI�SQF�IN�IRTI�IRQ�JLFFQJ�OQQFQF�IN�KQ�FQHGdOQF�TH�STYGOTIQF�GO�IXN�RTSPQHa�IN�KQ��NGOQF�GO�T�HQVNOFTJg�dSLGOd�N[QJTIGNOi�{N�HQVLJQ�T�HIJNOd�KNOFa�[TJIGVLSTJ�UNVLH�XTH�[LI�NO�FQHGdOGOd�STJdQ�GOIQJOTS�HLJUTVQH�̀YTĴQF�GO�JQF�GO�cGdLJQ��Thi� ���� �̀h��� � � � � � � � �̀h�������������������		
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JLFFQJ�NU�TSYNHI�\]]�̂_T�̀UNJ�IRQ�ULSS�[JQHHLJQ�FGHIJGKLIGNOa�HQQ�cGdLJQ�ef�GO�IRQ�HL[[SQYQOITJg�
YTIQJGTShi�cLJIRQJYNJQa�IRQ�SNTF�UNJ�IRQ�jklnop�jqrropsltu�votxlslot�XTH�JQ[JQHQOIQF�Kg�T�[NGOI�SNTF�TI�
IRQ�IG[�NU�IRQ�IGSSQJ�̀XRQJQ�GI�VNOOQVIH�IN�IRQ�IGSSQJ�QZIQOHGNOh�NU�f�̂y�̀HQQ�TSHN�cGdLJQ�ezhi�{RGH�XTH�
T[[SGQF�IN�IRQ�JLFFQJ�YNFQS�IRJNLdR�T�JQYNIQ�UNJVQ�GO�|ye}ea�VNOPQJIGOd�IRQ�JQYNIQ�[NGOI�SNTF�IN�
T�UNJVQ�TOF�YNYQOI�SNTF�TI�IRQ�QOF�NU�IRQ�IGSSQJ�[TJIi�

{N�FQIQJYGOQ�T�HLGITKSQ�STgL[�NU�IRQ�IGSSQJa�TONIRQJ�|ye}e�UGOGIQ�QSQYQOI�YNFQS�XTH�VNOHGFQJQFi�
|dTGOa�IRQ�TIITVRYQOI�KQIXQQO�IRQ�IGSSQJ�TOF�IRQ�JLFFQJ�RQTF�XTH�GOVSLFQF�GO�IRQ�YNFQS�IRQ�HTYQ�
XTg�TH�FQHVJGKQF�TKNPQi�~NXQPQJa�IRGH�IGYQ�IRQ�ULSS�IGSSQJ�XTH�GOVSLFQF�GO�IRQ�YNFQS�XRQJQTH�IRQ�
JLFFQJ�dQNYQIJg�IRTI�XTH��VLI���LHI�KQSNX�IRQ��NGOIa�TOF�IRQ�VLI�HLJUTVQ�XTH�YNFQSSQF�TH�VSTY[QFi�
cLJIRQJYNJQa�IRQ�GFQTSGHQF�[NGOI�UNJVQ�XTH�T[[SGQF�NO�IRQ�SNXQJ�UJNOI�QFdQ�NU�IRQ�IGSSQJi�
������qxx�p��otv�rs�{N�VNY[Sg�XGIR�IRQ�JQ�LGJQYQOIH�NU�RTPGOd�T�PQJg�SGdRI�TOF�HIGUU�FQHGdOa�T�RNSSNX�HTOFXGVR�
FQHGdOa�TH�HRNXO�GO�cGdLJQ�zT�XTH�VRNHQOi�{RQ�VNY[SQZ�dQNYQIJg�NU�IRQ�JLFFQJ�KSTFQ�YT̂QH�GI�
FGUUGVLSI�IN�STYGOTIQ�TH�NOQi�{RTI�SQF�IN�IRTI�IRQ�JLFFQJ�OQQFQF�IN�KQ�FQHGdOQF�TH�STYGOTIQF�GO�IXN�
RTSPQHa�IN�KQ��NGOQF�GO�T�HQVNOFTJg�dSLGOd�N[QJTIGNOi�{N�HQVLJQ�T�HIJNOd�KNOFa�[TJIGVLSTJ�UNVLH�XTH�
[LI�NO�FQHGdOGOd�STJdQ�GOIQJOTS�HLJUTVQH�̀YTĴQF�GO�JQF�GO�cGdLJQ��Thi�
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