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”Det är skönt att veta att seglingen är en
så viktig del för göteborgarna och att vi i
GKSS kan erbjuda så mycket för båtlivet
på västkusten”

U

tanför fönstret lyser solen igen,
även om vi inte haft en solig
varm försommar så har vi haft
tur med vädret för alla våra aktiviteter!
Vårt tält i frihamnen under VOR var
väldigt välbesökt, tack alla som ställde
upp till att möta klubbmedlemmar, nya
som gamla! Vi fick många förfrågningar om seglarskolar både för vuxna och
ungdomar/barn. Det är skönt att veta att
seglingen är en så viktig del för Göteborgarna och att vi i GKSS kan erbjuda så
mycket för båtlivet på västkusten!
Att få vara en del i det sista racet på Volvo
Ocean Race kan vi vara stolta över, och
att se dessa båtar segla i våra vatten under vårt ansvar är stort. Tack alla ni som
gjorde det möjligt.

Stena Match Cup Sweden genomfördes
med ett underbart högtryck och massor
av människor på bergen, tänk att vi näs
tan alltid har sol i Marstrand, en av världens bästa seglingsarenor.
Idag tog jag del av ett uppstartsläger för
ᴁolusön. Att se alla dessa ungdomar på
väg ut från Långedrag mot kanske deras
viktigaste vecka under sommaren var roligt. Den glädje och energi alla ledarna
gav dessa ungdomar är en viktig del av
vår själ i klubben.

ᴁolusön utbildar och

fostrar seglare, som
kan bli våra nästa elitseglare. Flera av våra
elitseglare har gjort
många fina resultat un-

der våren och sommaren. följ dem gär na
på vår hemsida. Flera av för-OS-seglarna
kommer från GKSS, lycka till i RIO!
Arbetet på klubben fortsätter, vi har flera
stora seglingar framför oss.
Besök Marstrand och se de fina RC44:orna, eller båtarna under Marstrandsregattan och fyll Piren i Långedrag under
sista helgen i Augusti för att se Americas Cup 45:orna flyga fram utanför vår
klubb! Ta på dig
GKSS kläderna så
ses vi där och hela
världen kan se oss
på TV!
Rasmus Bergström
Ordförande GKSS

Foto: Alf Tornberg
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Tack alla funktionärer
Vi är just nu i skrivandes stund mitt uppe
i vårt intensiva år fyllt med många stora
tävlingar. Vi har just avnjutit några fantastiska veckor med Volvo Ocean Race
målgång och In Port Race. Fantastiskt
mycket folk som tittade på både målgång, In Port Race och som var nere i
Race Village under veckan. GKSS hade
ett tält som var mycket välbesökt. Vi bjöd
dessutom på prova på-segling för alla
som ville.
Totalt besökte cirka 330 000 personer
Race Village i Frihamnen.
Vi har också varit på Marstrand med Stena Match Cup Sweden. Återigen en publikfest.
Snart är det dags för Marstrandsregattan
och RC44 på Marstrand före Americas
Cup Worlds series i Långedrag.
Jag vill mitt i allt detta säga att hittills
fungerar allt väldigt bra.
GKSS skulle aldrig kunna genomföra
dessa evenemang om det inte varit så att
alla funktionärer bidrog på ett så fantastiskt sätt. Många glada och positiva män-

GKSS-funktionärer vid prova-påseglingarna. Foto: Alf Tornberg.

niskor som gör att GKSS får mycket beröm för sitt genomförande av dessa tävlingar.
Stort Tack till alla er som är med och
bidrar!
Thomas Rahm
TF Klubbdirektör GKSS

Välkommen till GKSS Klubbkafé

Tipsa valberedningen

Efter sommaren sätter vi igång igen med
GKSS Klubbkafé. Du är hjärtligt välkommen till Juniorboden nere vid hamnplan
de torsdagar det är Torsdagsseglingar.
Kaféet håller öppet 17:30-20:30. Där kan
du njuta av en god kopp kaffe eller smaklig korv med bröd och trevligt sällskap.
Alla är välkomna oavsett om du seglar,
tränar, är funktionär, förälder, båt-platsinnehavare eller styrelseledamot.

Valberedningens uppgift är att inför
Höstmötet, som avhålls under november månad, föreslå ledamöter till
föreningens styrelse och olika kommittéer.
Valberedningen tar gärna emot förslag på intresserade och dugliga personer som är beredda att aktivt arbeta
för vår förening. På gkss.se kan du
läsa mer om kommittéernas olika arbetsområden.

Helt enkelt, alla ska känna sig välkomna
till vår lilla träffpunkt.
Under våren startades kaféet upp då det
framkommit önskemål om att det behövs
fler mötesplatser där GKSS medlemmar
kan mötas i all enkelhet. Som det brukar
vara när man startar upp något nytt så är
det svårt att få många att komma i början
men de som har kommit är mycket positiva, så häng på du med. Tänk bara på
vad vackert det är att få njuta av den fina
solnedgången en helt vanlig torsdagkväll.
Du kommer hem nöjd, tänker: ”Vad trevligt det var, nästa gång bjuder jag med
mig en vän”. Det är sann klubbkänsla det.
Håll utkik efter aktuella datum på hemsidan och facebook.
Catharina Jedenius
Klubbmästare

Valberedningen består av följande
personer: Bo Melin, ordförande, Anders Andrén, Magnus Grävare, Vendela Santén och Lotta Harrysson.
Valberedningen når du enklast via
mejl på Bo.Melin@invinn.se
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Evig sommar på Æolusön
Vad är det som gör att föräldrar står i givakt vid sina datorer när dagen D är inne,
och platserna på den kommande sommarens veckor släpps? För platserna till lägren tar snabbt slut varje år. Vad är det som gör att många av eleverna kommer
tillbaka år från år?
Text: Berättat för Stina Jansson, Foto: Lova Nyblom
Agnes Mark, Victoria Valentin, Erik Milburne och Annie Kullberg som var elever veckan när intervjun gjordes. De fick
berätta vad de tycker om Æolusön och
varför de kommer tillbaka år efter år som
elever.
De är överens om vad som är det bästa
med att vara på Æolusön:
- Segling är väldigt roligt, kul att träffa
nya kompisar och hänga med ledarna på
denna fantastiska ö i nio dagar.
En viktig lärdom under veckan tror de
kommer att vara att de blir bättre på att
kappsegla.
Erik är på ön för första gången medan
tjejerna har varit där i fem år.
På frågan om hur många år till de kommer att komma till Æolusön svarar de
också enigt:
- Så länge man får, tills vi kan bli ledare.

Helt uppenbart gillar många elever ön,
men flera av ledarna har varit med i
många år. Frida Seldén Bengtsson och
Niclas Wallin, som är några av lägercheferna på Ælosön har varit ledare i nio år.
- Vi har lärt oss att arbeta självständigt
och fixa problem samtidigt har vi lärt oss
hur gruppdynamik fungerar och vilken
plats man tar i en grupp. Vi har under
åren sett många olika personer i ledarroller och bildat oss en uppfattning om hur
vi själva vill bli som ledare. Både mot
barnen, de andra ledarna och i framtiden i
arbetslivet. Vi har en fantastisk ö med bra
förutsättningar för att skapa härlig gruppkänsla. Det är så coolt att vi instruktörer
hänger på ön året om för att utveckla den
till det bättre och att vi samtidigt lär över
350 ungdomar per år mer om segling,
vänskap och galenskap. Det är också väldigt roligt för oss ledare att umgås över

Annie Kullberg, Agnes Mark, Viktoria Valentin och Erik Milburne.

Lägercheferna Frida Seldén Bengtsson och
Niclas Wallin har precis upptäckt eleverna på
Æolusön.

åldersgränserna. Æolusön är den enda
platsen på jorden där det både är roligt
varje sekund samtidigt som det är lärorikt
på många olika plan. Att få jobba med
sina bästa vänner och sina blivande bästa
vänner är bara en helt overklig bonus avslutar Frida och Niclas.

GKSS-funktionärer
som livräddare

Text och Foto: Stina Jansson:

Under Volvo Ocean Race-veckan i juni
kunde du som var i Race Village i Frihamnen, eller kanske satt på en kaj i närheten se att det var ovanligt tätt med mopedliknande farkoster med förare i hjälm
och orange overall på sig, på vattnet.
För dig som inte vet, är den mopeden på
vattnet en rescue runner, som normalt används av Svenska Sjöräddningssällskapet
(SSRS) för att rädda människor som fallit
i vattnet. Men under veckan patrullerades
Frihamnen och områdena omkring av rescue runners.
Två som aldrig hade varit funktionärer innan de var med på Olympic Class
Regatta i maj men som blev intresserade
av att vara med i fortsättningen är Lina
Nordin och Rebecka Tisell som körde rescue runners hela veckan.
– Det är roligt och häftigt att få vara
med just på Volvo Ocean Race säger båda
nästan i munnen på varandra. Det är klart
bättre än att bara vara hemma den här
veckan, avslutar Lina med.
Erik Jedenius, GKSS-funktionär sedan
många år varför ville du köra rescue runners?
–Det var roligt att få lära mig mera om
hur sjöräddningssällskapet arbetar, och
lära mig ännu mera om hur jag skall tänka i säkerhetstermer när vi arbetar med
kappseglingar. Det var också en härlig

känsla att sitta på vattnet i rescue runnern, sa Erik som annars seglar den stjärnbåt som stod uppställd utanför GKSS-tältet i race village under veckan.
Veckan var en gemensam satsning från
SSRS och GKSS. Innan veckan började
fick de GKSS-funktionärer som anmält
intresse för att köra rescue runners en teoretisk utbildning på ett par timmar, sedan
fick de lära sig att köra en rescue runner
praktiskt. Under veckan körde man parvis och oftast då en van förare från SSRS
eller GKSS, och en mer ovan Som Erik
uttrycker det. Det var en enda lång övning
hela veckan. Yngst bland förarna var Lina
Nordin som är 18 år och Erik Jedenius
trodde att han är äldst med 59 år.
Det är det bästa med att engagera sig
som funktionär för GKSS, det finns något
att göra för alla.

Lovisa Karlsson

Mange Olsson stipendiat

GKSS-seglaren Lovisa Karlsson fick som
en av två personer ta emot årets Mange
Olsson stipendiet under Volvo Ocean Race-veckan.
Lovisa Karlsson har siktet inställt på
världstoppen och OS 2020, och har redan
flera medaljer från både JSM och SM.
Hon avslutade sina studier på Lerums
Seglargymnasium i juni, och nu är siktet
ställt mot världseliten.
Du kan läsa mera om Mange Olssons
minnesfond på:
www.mangeolssonsminnesfond.se
Text och foto: Stina Jansson
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Makrillfiske dröm

för hemkommen världsomseglare
Text och Foto: Stina Jansson:
Även om SCA-båten seglade för både
KSSS och oss i GKSS, var den seglaren
som många av klubbens medlemmars
hjärta klappade lite extra var vår egen
Martin Strömberg.

Alla kan segla
Text: Stina Jansson, Foto: Alf Tornberg och Stina Jansson
- Det här varit riktigt roligt, men oj vad
blöt jag är sa David Lega skrattande när
han tog sig ur accessessjollen i Frihamnen.
David Lega som är känd som paraolympisk simmare, och numera kommunalråd
i Göteborg var inbjuden till prova-på-seglingen som GKSS anordnade i Frihamnen
under Volvo Ocean Race- veckan.
Ia Kjellsdotter som är projektledare för
Alla kan segla i Frhamnen, tog naturligtvis tillfället i akt att tydliggöra detta budskap under veckan i Frihamnen
Under tre entimmars föreläsningar berättade den totalförlamade Hilary Lister om
hur hon seglat ensam runt Storbritannien
genom att blåsa i tre olika rör. Du kan läsa

mera om Hilary på www.hilarylister.com
David provade på att segla tillsammans
med Ia i en accessjolle som inte var anpassad till honom. Med många härliga
skratt och fullständigt genomvåt efter en
seglats i den stundvis hårda vinden inne
i Frihamnen konstaterade David att han
gärna vill segla igen, men då helst med
accessjolle eller kanske en 2:4 som är anpassad för honom. Läs om David på hans
blogg www.lega.se
Projektet alla kan segla har pågått sedan
föra sommaren som ett samarbete mellan
SDN Lundby och GKSS, och när du läser detta är skolsegling, seniorsegling och
vanlig prova på fortfarande i gång.

Var du i Race Village i Frihamnen när
alla båtarna kommit in måndagen den 22
juni? Det var jag, och uppdraget var att
intervjua Martin Strömberg. Det lika enkelt som att försöka
komma i närheten
av en stor musikstjärna. Alla journalister, bloggare och
skribenter ville prata
med Martin, och efter bara några timmar visste du och
alla andra som läste på nätet och såg
några få minuter
på TV-sporten vad
Martin tyckte om att
komma in till Göteborg, hur många
kilo han hade tappat
i vikt, och att han
längtade efter att få
sova ordentligt och
mycket mera.
Så varför fråga det
alla andra redan visste?

Ia Kjellsdotter, David Lega och Stina Jansson summerar David Legas äventyr på sjön.

Nu har det gått fem dagar sedan sista Inport-racet i Göteborg, och jag undrar om
han fått sova något.
– Inte mycket, men det gör inget, för det
är många kontakter som är bra att kunna
ta redan nu.
Bra för vadå?
– Ja, för att arbeta för att få till en
svensk båt till nästa Volvo Ocean Race
svarar Martin snabbt med ett stort leende.

Martin Strömberg kopplar av på Marstrand.

Men en vecka senare
på Marstrand är det dags för ett försök, ja
faktiskt flera försök, för många vill fortfarande prata och intervjua Martin, som
gick omkring och log stort bakom mörka glasögon. Till slut slår vi oss ner på
Junior arena strax intill Strandverket. Då
har Martin tidigare på morgonen träffat
seglarna i Youth Cup, men fler och fler
av dem drar sig närmare oss när vi sitter
vid rampen ner i vattnet, för de vill också
höra vad Martin berättar.

När jag pratade med Martin efter vinsten
med Groupama i förra omgången av Volvo
Ocean Race, var svaren inte lika snabba
och självklara, men han har verkligen förändrats efter det även om han verkar lika
orubbligt lugn. För det är klart att man påverkas och förändras när man först tränar
och lever tillsammans för att få fram ett
team, och sedan seglar tillsamman. Frågan
är vad Martin själv säger om det. Har du
förändrats mycket av den här resan?

– Ja en hel del, jag har fått vara den somfått ihop den kinesiska och den franska
kulturen ombord och det har varit vissa
utmaningar där. Med fransmän ombord
kan man vara säker på att få bra mat, men
kineser och fransmän har inte riktigt samma uppfattning om vad man skall ha vissa
ingredienser till, och då kan det tända till.
Att flera av de kinesiska seglarna i Dongfeng Race Team aldrig hade havskappseglat innan de började
med Volvo Ocean Race
är välkänt, och att deras
insats under racet har
fått många att förundras.
Nu var du vaktchef
ombord, och med på
alla etapper utom en. Är
nästa mål att vara skeppare ombord på nästa
omgång av Volvo Ocean
Racet? Nu kommer det
varken ja eller nej över
Martins läppar, utan bara
ett troligen, och ett ännu
större leende.
Vad är de närmaste planerna efter några dagar i
Marstrand?
– Ut och fiska makrill,
umgås med familjen och
hundarna och sova ut sa
Martin då, och gick raskt
vidare till nästa möte i
vimlet på Marstrandsön.
Men om du såg på
tv-programmet Sommarkväll mitt i juli
som Martin var med i, och lagade kalasmat för en havskappseglare, såg du honom
bjuda på frystorkat. Du kanske också har
följt honom när han seglade havskappseglingen Transpac mellan Long Beach
i Kalifornien till Hawai i Gunboat 66:an
PHAEDO.
Så var Martin dyker upp nästa gång,
vet vi inte i dag, men det är säkert på en
snabbgående båt.
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Rörd Martin Strömberg
seglade hem bronsplats
Med tårar i ögonen klev Martin Strömberg med sitt Dongfeng Racing
Team iland i Frihamnen i Göteborg måndagen den 22 juni , efter att ha
säkrat bronsplatsen i Volvo Ocean Race 2014-15.
– Fantastiskt att så många är här, säger Martin strax efter målgången.
Text: Fabian Bengtsson, Foto: Alf Tornberg och Ainhoa Sanchez/VOR
Det blev en fajt in i det sista om andraplatsen mellan Team Brunel (NL), Dongfeng Race Team (CHN) och MAPFRE
(SPA), där den förstnämnda var den båt
som seglade hem andraplatsen, både i
etappen och i totalen.

depåstopp i Haag, blev Team Alvimedica (TUR/USA). Och det blev en seglivad
slutspurt för teamet, som länge kämpade
mot svaga vindar in mot Göteborg. Team
Alvimedica är det yngsta i tävlingen och
etappsegern i Göteborg blev deras första.

Det såg länge ut att bli en tredjeplats i
etappen för den kinesiska båten, med
svensken Martin Strömberg ombord,
men teamet blev i slutspurten omseglade av MAPFRE (SPA) och slutade på en
fjärdeplats i sista delsträckan. Det innebär att Dongfeng Race Team tar brons i
årets upplaga av Volvo Ocean Race.

Totalsegern var redan innan sista etappen färdig, såtillvida att Team Abu Dhabi
Ocean Racing kunde ta sig till mål utan
att åka på några straffpoäng. Det lyckades teamet med och fick under måndagseftermiddagen lyfta den stora bucklan
på scenen i Frihamnen, inför jublande
publik.

– Det känns fantastiskt. Att vi fick segla
in i Göteborg och att så många var här
och tog emot oss, en helt vanlig måndagseftermiddag, säger Martin Strömberg efteråt.
Segrare i tävlingens sista etapp, som i
tisdags gick från franska Lorient, via ett kort

– Jag har varken vågat att titta eller röra
den här trofén för att jag är så skrockfull.
Men nu har jag gjort båda och det känns
fantastiskt att jag får dela detta med mitt
team, säger skepparen Ian Walker, som
nu kan titulera sig som Storbritanniens
första Volvo Ocean Race-segrare.

För svenskbåten SCA blev det en sjunde
och sista plats i etappen, som slutar på
sjätte plats i totalen, efter Team Vestas
Wind (DAN).
– Det är fantastiskt att få vara hemma i
Göteborg. Det var häftigt att få segla in
med tjejerna. Jag kan inte fatta att det här
är sista etappen, säger Anna-Lena Elled,
Onboard Reporter på Team SCA.
Under lördagens In-Port Race gjorde
Team SCA, med Kronprinsessan Victoria
som gäst ombord, en stark insats och seglade in på en andraplats. Det betyder att
svenskbåten säkrade en tredjeplats i den
totala In-Port-serien.
– Vi har redan frågat om Kronprinsessan vill vara med och segla med oss igen,
säger Team SCA:s skeppare Sam Davies
och fortsätter:
– Hela laget gjorde riktigt bra ifrån sig
idag och kommunikationen funkade väldigt bra ombord. Vi kände att vi verkligen ville avsluta på topp här i Göteborg.

För kinesiska båten Dongfeng Race
Team, men svensken Martin Strömberg
ombord, gick det sämre. En dålig start
gjorde att teamet fick svårt att knappa in
på sina motståndare, men lyckades ändå
ta sig in på en fjärde plats.
– Vi är lite besvikna på vår insats idag,
men om man sammanfattar hela tävlingen så har vi uträttat något stort. Jag kommer aldrig glömma den här veckan och
mottagandet vi fått i Göteborg. Det är
nästan svårt att beskriva men det har varit
fantastiskt fint, säger Martin Strömberg.
Den korta kappseglingen i Göteborgs
hamninlopp avgjordes i lätta vindar men
blev ändå händelserik. Banan kantades
av åskådarbåtar som tagit sig ut på havet för att se det sista tävlingsmomentet i
Volvo Ocean Race In-Port Series.

Resultat Volvo Ocean Race 2014-15
1. Abu Dhabi Ocean Racing (ADOR), 24p.
2. Team Brunel (NL), 29p.
3. Dongfeng Race Team (CHN) 33p.
4. Team Alvimedica (TUR/USA), 34p.
5. MAPFRE (SPA), 34p.
6. Team SCA (SWE), 51p.
7. Team Vestas Wind (DAN), 60p.

ResultatVolvo Ocean Race
In-Port Series
1. Abu Dhabi Ocean Racing – 31pts
2. Team Brunel – 32pts
3. Team SCA – 35pts
4. MAPFRE – 37pts
5. Team Alvimedica – 37pts
6. Dongfeng Race Team – 40pts

En stolt Martin Strömberg glider in i Frihamnen med Dongfeng Race Team efter målgång i Göteborg

7. Team Vestas Wind – 73pts

Anna-Lena Elled har varit reporter ombord på
SCA-båten. Hon har varit en del av SCA-teamet
sedan juni förra året och även varit med och träningsseglat inför tävlingen.

Ett Volvo Ocean Race
är verkligen på allvar
Text: Anna-Lena Elled, Foto: Ricardo Pinto och Rick Tomlinson/VOR
Det är en omöjlig uppgift att välja ut ett
minne från tiden med Team SCA men om
jag skall nämna några händelser som etsat sig fast lite extra i minnet så är det vinsten i Aucklands inport race, kinesgippen
i Södra Ishavet, rundningen av Kap Horn,
när vi korsade mållinjen utanför Lorient
och vann den åttonde etappen samt målgången och inport racet i Göteborg.

na platsen på jorden. Det var mörkt och
vi hade överraskats av en stormby. Vi
skörade ett segel, förlorade styrförmågan
och lade båten på sidan. Halv gänget var
uppe på däck, halva nere i båten. Det tog
oss tre till fyra minuter att få båten på rätt
köl igen. Först då kände jag hur kroppen
skakade av allt adrenalin. Jag vågade inte
släppa fram tanken men den låg där och
lurade i bakhuvudet; Vi har väl inte förlorat någon överbord!? Ett Volvo Ocean
Race är verkligen på allvar.

Det är alltid kul att vinna och jag kände
en oerhörd glädje och stolthet varje gång
tjejerna gjorde bra ifrån sig. Deras insats
i det här projektet är enorm och den per- Att runda Kap Horn är en milstolpe för
sonliga uppoffringen total.
vilken seglare som helst
Jag vågade och att få göra det med det
Vi visste hela tiden att vi
kunde slå grabbarna men inte släppa fram här fantastiska gänget är
det var oerhört skönt att få tanken men den ett minne för livet! Att se
det svart på vitt. Vi ligger låg där och lurade och dofta land efter många
fortfarande efter men har i bakhuvudet; Vi dagar ute till havs är alltid
kommit en bra bit på väg har väl inte förlorat stort och känslan att runoch har nu en stabil kun- någon överbord!?
da denna historiska plats,
skapsgrund att bygga vidalämna det stora, kalla och
re på vilket var en av de stora målsätt- strapatsfulla Södra Ishavet bakom sig för
ningarna med projektet.
mer kända och varmare vatten var överväldigande. Sist men inte minst är minnet
Det mest dramatiska jag upplevde var av inseglingen i Göteborg och det varma
kinesgippen i Södra Ishavet. Vi var inte mottagandet speciellt.
långt ifrån Punkt Nemo, den mest avlägs-

”
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Ja, det blev en seger till. Den 4 juli tog björn Hansen sin fjärde seger i Marstrand.
Och därmed rekord i antal raka segrar i Stena Match Cup Sweden.
– Det är inte klokt. Det är otroligt, vi är så jäkla glada, säger Björn
Hansen.
Anna Östling med Team Anna (bilden) lyckades inte lika bra, men
fick en utmärkt träning för VM som kom efteråt.

Björn Hansen kung av Marstrand
Text: Fabian Bengtsson, Foto: Alf Tornberg
På grund av lätta vindar avgjordes finalen i bäst av tre matcher istället för bäst
av fem. Björn Hansen och hans Nautiska Racing visade att det visst går att
briljera en tävling rakt igenom och till
och med att vinna mot världstvåan Ian
Williams, som för övrigt inte förlorade
en enda match fram till semifinalen.
– Jag är så stolt över att få segla med
killarna i laget, säger Hansen. Jag, Mattias och Gustav börjar känna varandra
bra efter de här åren och vi har fått in
Nils och Fredrik den här veckan och
det har gått otroligt bra. Välsmort piano
brukar man säga och det har det verkligen varit.
Först finalmatchen blev enkel för
Ålandsbon. Det definitiva avgörandet
kom när Hansen lyckades sätta ett straff
på Williams i en intensiv start.

Hansen och hans Nautiska Racing tog
snabbt ledningen och kunde ohotat ta
hem den första poängen. Andra flighten
blev jämnare men Hansen tog återigen
kommandot efter starten. Williams kom
tillbaks på det andra varvet och utmanade svensklaget under spurten som ändå
lyckades hålla undan fram till mållinjen.
Att Björn Hansen och Ian Williams
möts i finalen på Stena Match Cup
Sweden har blivit en klassiker på Marstrand. Tre gånger har rivalerna mött
varandra, innan dagens final med varsin seger. Efter 2-0-vinsten idag leder
Hansen – och tar även ledningen i antal
raka segrar i Stena Match Cup Sweden.
Den australiensiska seglingslegendaren
Peter Gilmour vann på Marstrand 1997,
1998 och 1999 men nu har Björn Hansen slagit hans rekord genom att vinna

tävlingen fyra år i rad. I tisdags belönades Björn Hansen med en prestigefylld
plats i tävlingens Hall of Fame, där
seglingsikoner som Pelle Petterson och
Peter Gilmour finns. Idag hyllades han
och laget av åskådarna på klipporna.

field, som slutade med vinst åt Keith
Swinton från Australien. I Swintons lag
ingår två svenskar – Anders Dahlsjö
och Olof Lundgren.
Resultat
1. Björn Hansen (SWE) Nautiska Racing

– Alla ska ha en stor applåd av oss.
Publikens stöd blir som en sjätte man
ombord. Det värmer i hela kroppen när
man hör folket från klipporna.

2. Ian Williams (GBR) Team GAC Pindar
3. Keith Swinton (AUS) Black Swan Racing
4. Taylor Canfield (ISV) US One
5. Reuben Corbett (NZL) Corbett Racing
6. Phil Robertson (NZL) Team TREFOR

Ian Williams var besviken efter ytterligare en finalförlust mot Björn Hansen.
– Ett stort grattis till Björn och hans lag.
Det är tråkigt att förlora men detta är
ändå ett bra resultat för mitt lag Team
GAC Pindar i världscupen, säger Ian
Williams.

7.Johnie Berntsson (SWE) Berntsson Sailing
Team
8. Simone Ferrarese (ITA) Ferrarese Racin
9. Joachim Aschenbrenner (DEN) Aschenbrenner Racing
10. Eric Monnin (SUI) Team SailBox
11. Nicklas Dackhammar (SWE) Essiq Racing
12. Rasmus Viltoft (DEN) Team Viltof

Kampen om tredjeplatsen gjordes upp
mellan Keith Swinton och Taylor Can-

Hansens mest trogna
beundrare har under
flera år funnits på
Hansen Hill.

13. Sam Gilmour (AUS) Neptune Racing
14. Anna Östling (SWE) Team Anna

Vinnarna Nautiska Racing består av Björn Hansen skeppare, Gustav
Tempelman Taktiker, Carl-Johan Uckelstam Trimmare, Fredrik Aurell
Trimmare och Mathias Bredin Fördäckare..
Foto: Robert Hajduk
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Julia Carlsson har seglat Laser Radial i tre år och

nått stora framgångar bland annat silver på Engelska
Mästerskapen 2012, guld JSM 2012, guld ISAF Youth
Worlds 2012 och guld JSM 2014. Tidigare seglade hon
E-jolle och var även där framgångsrik med guld i U17EM 2011 och U19-EM 211, 6:a på JVM 2011, silver JEM
2012 och guld SM 2012.
Foto: Göran Carlsson

en vinnande lagkultur
Text: Alf Tornberg
I förra numret av Seglarbladet berättade Ingvar
Bengtson, Team & Ledarutveckling, om vikten av att skapa rätt laganda. I detta nummer
har vi frågat elitseglarna i Laser Radial Julia
Carlsson och Laser Standard Emil Bengtson
hur de upplever Lasergruppens arbete med
att bygga en god laganda.

Emil Bengtson seglar Laser Standard.

Bland meriterna: guld JSM 2014, silver
Grand Prix 2014 Oslo, 5:a SM 2014 och
silver Grand Prix 2015 Borstahusen. Emil
tillhörde tidigare världseliten i E-jolle med
framgångar som guld U17-EM 2010, guld
i såväl U17-EM 2011 som i U19-EM 2011
samt 6:a VM 2011.
Foto: Bo Kark

Lasergruppen består av ett tiotal seglare i åldrarna
19 till 25 år. Det är fler killar än tjejer. Ungefär en
tredjedel är tjejer.

som ger energi. Vi hade tre sådana möten där vi diskuterade detta, säger Emil
Bengtson.

– Vi har inte hållit på så länge. Började i slutet av
november. Gruppen träffas främst under seglingar
när alla är på samma ställe. Vi har haft några tider
utsatta på Team & Ledarutvecklings kontor annars
träffas vi mest under träning och tävling, berättar
Julia Carlsson.

Deltagarna i gruppen har en sak gemensamt; att men seglar Laser Standard och
Laser Radial på elitnivå. I övrigt har man
kanske inte så mycket annat gemensamt
än seglingen. Då är det förstås viktigt att
man på alla sätt försöker stärka lagandan.
Att samarbetet är bra inom gruppen betyder mycket för de individuella prestationerna under tävling.
– Ja, det betyder oerhört mycket. I början så var det lite ovant att just i en sådan
här grupp ha vissa spelregler som alla var
tvungna att förhålla sig till. Man skulle
bland annat dela med sig av sina erfarenheter och vara öppna mot varandra. Det
var för många, bland annat för mig själv
lite ovant. Men efterhand som vi fick en
kommunikation som fungerade påverkades min prestation med tiden, säger Emil
Bengtson och fortsätter:
– Nu har vi hållit på i ett halvår och det
är något som hela tiden går både upp och
ner. Ibland kanske det inte alls känns bra
och inte funkar men vid ett annat tillfälle
kan det funka hur bra som helst. Men

– När vi sätter oss ner och pratar och kommer lite
närmare varandra så har det sett ut på lite olika
sätt. Till att börja med satt vi tillsammans med
min pappa, Ingvar Bengtson och Thomas Rahm
så att vi kom in på rätt spår. Det första vi gjorde
var ju att se vad alla ville och om det var någon
idé att försöka med fortsatta teamövningar. Efter ett flertal teamövningar tog vi fram en spelplan gemensamt som alla ville stå bakom. Ett
steg i insikten gällande vilken spelplan vi ville
ha var att förstå vilka beteenden vi gillade och
inte gillade samt vad som tar energi och vad
Lasergruppen har kommit överens om vilka
spelregler som ska gälla i gruppen. Tabellen t.v. är hämtad ur Ingvar Bengtsons bok
”Känslors kraft i företagskulturen” som
kom ut tidigare i år.

med tiden har jag känt att svängningarna blivit mindre och mer åt det positiva
hållet. Jag tycker att vi har en mycket
högre acceptans gentemot alla i gruppen
och hur man ska förhålla sig till varandra.
Det tror jag att alla tycker är skönt. Jag
behöver inte vara någon annan än jag är.
– Det här sättet att jobba är ganska nytt
för mig. Jag tycket det är ett mycket bra
initiativ, men ibland kan det bli jobbigt.
Det är svårt att komma överens med alla
och anpassa sig. Man kan inte välja vilka
man ska spela med riktigt, menar Julia
Carlsson.
– Något jag tycker är viktigt att ha på listan över spelreglerna är bland annat ärlighet och att acceptera varandras olikheter,
säger Julia vidare.
Tanken är att samtalen ska fortsätta. På
något sätt blir ett sådant arbete inte riktigt klart. Detta är något som hela tiden
kan förbättras och spelreglerna kommer
kanske att förändras, förbättras och förtydligas med tiden. Gruppen kan också
förändras. Någon kanske hoppar av och
vill göra något annat och nya kommer in.

– Vi försöker ha ett öppet förhållningssätt om det är andra som vill komma in
i gruppen. Då är det viktigt att de vet vilka spelregler som gäller och jobbar efter
dem. Det gäller även om någon ny tränare
kommer in. De måste också följa gällande
spelregler, slår Emil Bengtson fast.
– Spelreglerna är något som vi hela tiden
har i bakhuvudet. Om vi märker att någon
tilltalar någon på ett sätt som inte är OK
eller om någon gör något som är bra då
försöker vi säga till direkt. Att det blir en
röd tråd i det vi gör och att det inte bara
blir olika punktinsatser. För min del har
de här samtalen i gruppen betytt att jag
känt mig tryggare. Har fått en trygghet att
luta mig mot var jag än befinner mig. Jag
känner också att jag utvecklat mig själv
som person och hur man förhåller sig till
andra människor. Sådant man kan ha nytta av i många situationer. Jag känner att
det vi gör här gynnar oss mer än vad vi
tror, säger Emil Bengtson.
Ett professionellt ledarskap bottnar i att
förankra värderingar/spelregler. Detta
ligger i linje med SOK/RF/näringslivets
forskning. Motivationen kommer starkt
från relationer, sedan fokus på prestaton.
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Annons

Artiklar i Seglarbladet
blev bok om ostindiefararen
Byggd för att segla i 25 år

Byggd för att segla i 25 år
September 2002

P

å självaste nationaldagen, den 6 juni 2003, sjösätts Ostindiefararen
Götheborg III i närvaro av Kungaparet. Drottning Silvia kommer
att förrätta dopet och kung Carl XVI Gustav kommer att medverka vid
nationaldagsfirandet som förläggs till Eriksbergsområdet.
- Sjösättningen är ett viktigt och avgörande delmål. Dagarna omkring
kommer att vara fyllda av uppträdanden, kändisar och presentationer.
Diplomater från länder som skeppet ska besöka under resan mot Kina
kommer då att vara här, säger Jörgen Gabrielson, vd i Svenska Ostindiska Companiet (SOIC) den 12 september 2002 när sjösättningsdagen
presenterades – på dagen 257 år efter det att Ostindiefararen Götheborg
gick på grund utanför Nya Älfsborgs fästning i Göteborgs hamninlopp.

Götheborg III

80 sovplatser
Första provseglingen kommer förmodligen att kunna ske i april 2004.
Skeppet planeras vara avseglingsbart till Kina i oktober 2004. Götheborg III kommer att ha en marchfart på 4 knop och en maxfart på 10.
Antal sovplatser blir 80, fördelade på 50 i skansar och 30 i hytter. En del
kommer att vara annorlunda i nya Götheborg jämfört med originalet. Så
tillexempel kommer det att finnas två motorer som säkerhet i nybygget.
Även materialet i seglen kommer att skilja från gårdagens hampaduk
till dagens linneduk.

Kanondäck. Kanonportarna syns till
vänster.

Upplevelsecentra
Skeppsbygget är numera ett EU-projekt för att få ut folk på arbetsmarknaden. Antalet besökande ökar ständigt, från det första årets blygsamma 4 000 personer till årets 155 000.
- Vi driver inte bara ett varv utan ett upplevelsecentra med inbyggt
museum, konstaterar Jörgen Gabrielson.
Vad som ska hända med Götheborg III när hon kommer hem från
Kinaresan kunde varken Jörgen Gabrielson eller Göran Bengtsson riktigt svara på. Det pendlade från uppläggning på någon ”central plats”
i Göteborg till att segla med uppdrag och att vara ”ett flaggskepp för
svenskt näringsliv och kultur”.

Arbete på skansdäck.
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På väg hem från Kina

vara något museiföremål när hon kommer hem till Sverige utan hon
skall segla. Men en resa till olympiaden 2008 är nog mindre troligt. Då
ligger nog en resa 2010 när världsutställningen hålls i Shanghai bättre
till, trodde Jörgen Krabbe.
Stort medieintresse
Mediebevakningen av Götheborg har varit enormt stor i Kina.
- Televisionen i Guangzhou har haft sex och en halv timmars direktsändning och tre repriser på detta som har kunnat ses av 800 miljoner
människor. Den statliga televisionen har haft fyra timmars direktsändning som 3,3 miljarder människor har kunnat se. Även stora tidningar
och tidskrifter har bevakat ankomsten till och vistelsen i Kina, förklarade Jörgen Krabbe nöjt.

Ankomst till Guangzhou (Kanton)
Foto: SOIC.

•
•
•
•
•
•
•

Vår medlemstidning Seglarbladet + Search Magazine
Inbjudan till medlemskvällar och klubbaktiviteter
Möjlighet till egen båtplats i GKSS-hamnen
Rätt att förtöja på Æolusöns södra brygga. (Under pågående lägerverksamhet enligt anvisningar från lägerchefen)
Använda GKSS klubbhus i Långedrag som mötesplats för medlemmar, inklusive utnyttjande av omklädningsrum med duschar och bastu
Delta med rösträtt på GKSS Årsmöte och Höstmöte
50% rabatt på gästhamnsavgiften de två första dygnen hos de kungliga
klubbarna i Norden: KDY (Danmark), KNS (Norge), NJK (Finland)
samt KSSS. Rabatten gäller mot uppvisande av medlemskort
Förtur till att boka kurser på GKSS seglarskola

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

Flaggan som försvann
Kommer någonsin en GKSS-flagga att synas på ostindiefararen Göteborg? Att det var tänkt att bli så är lite av skälet till att Seglarbladet i
varje nummer har bevakat detta fantastiska fartyg. Från början var det
meningen att hon skulle segla under GKSS-flagg. En av GKSS tidigare
ordförande, Per Settergren, hävdar att så var överenskommet vid en
ceremoni på Eriksberg för ett antal år sedan. Fartyget är nämligen ett
GKSS-registrerat skepp. Seglarbladet har förgäves sökt bringa klarhet
i frågan men misslyckats hittills. Nu har dock ett hett spår dykt upp.
Ett spår som leder ända upp till Internationella Seglarförbundets högsta
ledning. Undersökningen fortsätter.

Alf Tornberg

November 2006

D

en 28 oktober 2006, lämnade Ostindiefararen Shanghai efter ett
fantastiskt mottagande och ett två månader långt hamnstopp. I
samtliga länder som skeppet besökt, med höjdpunkt i Kina, har uppmärksamheten överträffat alla förväntningar. Och fartyget har klarat
den långa resan bra, berättar riggchefen Björn Ahlander. Nu påbörjas
resan hem och äventyret fortsätter med en ny resväg.
Medieintresset slår alla rekord och uppskattas hittills till ett värde av
cirka 3 miljarder kronor under hela resan. Allmänheten har också visat
ett outtömligt intresse. Sammanlagt har mer än 300 000 personer besökt
Götheborg sedan skeppet lämnade Sverige förra året. Besättningen har
fått vänja sig vid att behandlas som kändisar, ständigt påpassade av
nyfikna som vill ställa frågor och fotografera.

Över förväntan
Hur har då fartyget klarat resan till Kina?
- Materialet har hållit bra. Några små incidenter har hänt men det berodde på felmanövrar. Vi seglade av en salning en gång och fick laga den.
Men det var ju sådant som hände även på 1700-talet, säger Björn Ahlander.
Det som varit allra tuffast för riggen var när Götheborg gick för maskin under första etappen och rundade Cap Finisterre. Masterna fick
mycket stryk när hon gick i grov motsjö. Sådant är fartyget inte byggt
för eftersom man inte gick i grov motsjö på 1700-talet.
- Hon har seglat mycket över förväntan. Är lättmanövrerad och går
att brassa mycket skarpare än vi trodde. Vi har loggat mellan 11 och 12
knop. Lite roligt tycker jag eftersom vi haft så många förstå-sig-påare
som har sagt att hon inte skulle gå att segla. Hur gick det förr då? Hade
man bara tur och litade på att det alltid var undanvind? Hur kom man
då 130 gånger till Kina och tillbaka? Nu har bevisat att det går! Men vi
har haft mycket emot oss.
Original bättre
Men allt är tungarbetat. Det går åt mycket folk till alla manövrar. Det
finns inga vinschar, bara ett gångspel precis som det var förr.
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Boken recenserades i juni på www.sittbrunnen.se av Niklas Krantz:
”Götheborg III är ett fascinerande projekt. Ett 1700-talsskepp som rekonstrueras, men också ett modernt säkerhetsklassat fartyg som kan gå på världshaven.
Götheborg III är också en spännande bok om detta äventyr, där man varken visste från början hur man skulle
göra eller var man skulle få pengarna till det ifrån. Ändå gjorde man det, byggde ett skepp med gamla metoder, fick
sponsorer att ställa upp så att man kunde segla till Kina.
Alf Tornberg har följt hela processen i GKSS tidning Seglarbladet och artiklarna har nu blivit en bok. En mycket
initierad skildring som inte väjer för avancerade beskrivningar av hur 1700-talsriggen var konstruerad. Eller hur
tolv finska älgar fått sätta livet till för linan från ratten till rorkulten. Ett styrsystem som till och med Sjöfartsverket
godkände och som fungerade oklanderligt på resan till Kanton.
Men det är också en föga inställsam skildring. Läsaren kastas rakt in i timmerverkstaden, mellan bramstänger,
märsstänger och kryssmast. Och framförallt hur man på 1700-talet tillverkade en stagmus. Inget tjafs om den gamla
Ostindiefararen eller hur projektet uppstod. Nej rakt in i händelsernas centrum kastas vi.
Så det är bara att gå in och beställa boken. Det är den väl värd.”

Boken finns att köpa på www.gml.se under "GML Bokhandeln" i toppmenyn.
Boken är på 108 sidor och kostar 226 kronor.

Hjälp oss
att rädda dig.
Vi är en ideell förening utan bidrag från staten.
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss.
Ge ett bidrag eller bli medlem på sjoraddning.se.
Du kan också ringa 077-579 00 90.

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Att segla är
nödvändigt

– att leva är det också

Huvudsponsor

Volvo - Göteborgs-Posten

Äntligen framme

Aboriginer välkomnar Götheborg i
Fremantle.

Medlemsförmåner

•

Klassat fartyg
Att få Ostindiefararen Götheborg III segelklar är ett projekt i 300-miljonersklassen. SOIC har nu avtal med 116 företag.
- Men fortfarande saknas 20 miljoner kronor, förklarar SOIC:s styrelseordförande länsöverdirektör Göran Bengtsson, som trots detta inte
verkade speciellt orolig för projektet.
Det är en märklig resa skeppet redan hittills gjort. Från början var tanken att det skulle bli en fullskalig, seglande kopia. Men så småningom
växte tanken fram på att bygga ett klassat fartyg. Nu är hon byggd för
att kunna segla på världshaven i 25 år!
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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 klubbhus 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.

Foto: Stefan Rahm

Att segla på elitnivå och möta världens bästa är
ett heltidsjobb, tro inget annat. Men man måste
leva också och därför betyder varje bidrag en
elitseglare kan få oerhört mycket. Det är därför
Rioklubben finns och stöttar GKSS elitsatsning.

www.gkss.se

Vi stöder GKSS elitlag
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