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och snabba svängar, otroligt imponeran-
de segling.  

Under hösten har vi även påbörjat en del 
renovering. Ledarhuset ute på Ælousön 
målas om invändigt och nya pålar sätts 
ner i hamnen. Det gäller att vi tar hand 
och vårdar våra anläggningar på bästa 
möjliga sett.      

För någon vecka sen släpptes platserna 
för kommande seglarläger på Æolusön 
och Pirat- och seglarskolan i Långedrag. 
Platserna hade en strykande åtgång och 
flera av lägren är nu fulla för sommaren 
2023! Så misströsta inte innan vi vet or-
det av skall båtarna sjösättas igen men 
innan dess är det höstmötet den 10 no-
vember på Seglarkrogen. Jag hoppas att 
vi alla ses där! 

Alice von Geijer 
Sällskapets ordförande

Det är alltid lite vemodigt när 
höstrusket kommer och det är 
dags att ta upp båtarna för sä-

songen. Ett tecken på att delar av klub-
bens verksamhet nu går in i en annan fas. 
Det är dock fantastiskt att få titta tillbaka 
på alla de aktiviteter och prestationer som 
hänt i klubben under de senaste månader-
na. Lovisa och Antons EM guld, Rebec-
ca och Vilmas VM silver, två SM guld 
i Match Racing, Nacra-seglarnas stora 
framgångar, med mera med mera. Det 
finns mycket att fira och vara stolt över. 
När det gäller att fira och vara stolta, var 
det verkligen något som klubben gjorde 
tillsammans den 16 september då vi fi-
rade 125 år som kunglig klubb. Det blev 
en otroligt trevlig kväll i klubbhuset med 
middag och underhållning av Anders 
Eriksson i Galenskaparna.  Men det var 
även kvällen då vi knöt ihop vår historia 
med vår framtid. För samtidigt som jubi-

leet pågick för fullt inne på seglarkrogen, 
seglades det SM i Moth ute på flaket. Det 
är otroligt fascinerande att se de foilande 
båtarna segla med sina grymt höga farter

Den 23 och 24 september träffades 
GKSS styrelse på Korvetten för 
två strategidagar tillsammans. 

Vi bodde på Korvetten, vårt fantastis-
ka klubbhus på Marstrand. Det började 
med en rundvandring av Korvetten och 
de omkringliggande fastigheterna för att 
sedan djupdyka i diskussioner om hur vi 
tar klubben in i framtiden. Det är med 
stor respekt för klubbens historia som vi 
vill säkerställa vårt arbete framåt så att vi 
även i framtiden är den klubb vi vill vara 
Arbetet var ett delmoment i att ta fram 
ett nytt strategiskt dokument som verk-
samheten kan arbeta utifrån och som vi 
hoppas kunna presentera för er senare 
under året för er. 

Vi vill även ta tillfället i akt och tacka alla 
engagerade medlemmar som håller så fin 
ordning på våra fastigheter på Marstrand! 

När vi var där uppe målades Walleska 
villan om och en ny varmvattenberedare 
och kyl är precis installerade.

Klubbens strategiarbete

GKSS Styrelse
Fr. v.: Klubbdirektör Tho-
mas Rahm, Anders Hule-
gårdh, Joel Berglund, Mats 
Olsson, Thorbjörn Eskils-
torp, Urban Hedström, 
Christian Finnsgård, Anna 
Skarenhed, Alice von Geijer 
och Gisela Andrén.
Foto: Lars-Göran Ullenius.

Text: Alice von Geijer 

Vi har nåtts av det tråkiga beskedet att 
Johan Warfvinge hastigt avlidit den 28 
september. Johan var ledamot i GKSS 
Klubb- och Aktivitetskommitté och var 
en flitig funktionär vid Sällskapets eve-
nemang under många år. Inom Svenska 
Seglarförbundet genomgick Johan en ut-
bildning och erhöll licens som seglings-
ledare och besiktningsman. Med sin ka-
mera dokumenterade Johan Warfvinge 
åtskilliga av Sällskapets aktiviteter.

Alf Tornberg

Johan Warfvinge

Under året som gått har de nordis-
ka klubbarna, KDY, NJK, KNS, 
KSSS och GKSS haft två möten 

tillsammans för att utbyta erfarenheter 
och driva seglingen framåt tillsammans 
i Skandinavien. Vi ser en stor potential 
i ett närmare samarbete. I kappseglings-
världen tas det nu en hel del stora tek-
niksteg framåt, ett exempel på detta är 
de foilande båtarna och de självkörande 
bojarna. 

Klubbarna har mycket gemensamt, ofta

Varje år tävlar även klubbarna mot varandra i 
en tävling som heter The Atlantic Round Re-
gatta (TAR). I år gick detta av stapeln i New 
Port USA. Vi i GKSS kan stoltsera med att 
vi fick med oss två av tre priser hem, en för 
bästa skeppare och en vinst i Swope Memo-
rial Throphy. Nästa år kommer tävlingarna 
ske i Finland på NJK och då hoppas jag att 
vi kommer hem med alla vinster i bagaget.

Nordiskt samarbete
med likande utmaningar och 
funderingar. Ämnen som hur 
får vi fler funktionärer, ut-
vecklar våra anläggningar, 
får fler domare och seglingsledare eller 
hur vi utvecklar våra seglare är några av 
våra gemensamma ämnen. Vi delar med 
oss av vår kunskap och lärdomar och 
försöker att göra varandra bättre, tillsam-
mans. Detta är ett samarbete som vi kom-
mer att fortsätta med på flera nivåer i vår 
organisation. 

Text: Alice von Geijer 

Fr.v.: Nils Klipppenberg ordförande KNS, Casper Grönblom 
representant från NJK, Patrik Salén ordförande KSSS och 
Alice von Geijer ordförande GKSS. Foto: Nils Klipppenberg.

Foto: Anders Hulegårdh

Välkomna till
GKSS Höstmöte

Torsdagen den 10 novemberkl 18.00

i GKSS Klubbhus
Från kl 16.45 bjuds det på mingel 

med lättare förtäring.

Foto. Sofia Warvinge
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Jennifer Öhrnell, ILCA 6.

Text och Foto: Daniel Birgmark 

•

Ida Svensson och Marcus Dackhammar, Nacra.

GKSS elitseglare har haft fan-
tastiska framgångar under sen-
sommaren och hösten. 49erFX 

teamet Rebecca Netzler (GKSS) och 
Vilma Bobeck (KSSS) seglade hem en 
silvermedalj på VM i Nova Scotia, Ka-
nada efter imponerande prestationer hela 
VM-veckan (se sid.8).

Mästerskapet seglades på St Margarets Bay 
i början av september i fina seglingsförhål-
landen med varierande vindstyrkor, allt 
från hårdvindsrace till race i lätta vindar. 

VM silvret var teamets andra mäster-
skapsmedalj det här året efter EM silvret 
tidigare i år.

Nacra hade också sitt VM på St Marga-
rets Bay samtidigt som 49er/FX VM och 
de svenska teamen hade fina framgångar. 
Team Emil Järudd (KSSS)/Hanna johns-
son (GKSS) kom på 7:e plats. Ida Svens-
son (KSSS) och Marcus Dackhammar 
(GKSS) kom på 13:e plats.

Lite senare under september månad gjor-
de Lovisa Karlsson (GKSS) och Anton 
Dahlberg (KSSS) en fantastisk prestation 
när de vann EM guld i 470 klassen i Ces-
me, Turkiet (se sid. 10). Det kunde inte 
gått bättre på teamets första mästerskap 
tillsammans. Det avslutande racet var 
mycket spännande där Anton och Lovisa 
gick segrande ur en spännande duell mot 
det spanska teamet Xammer/Brugman 
som utmanade om EM guldet.

Nästa mästerskap för Anton och Lovisa 
är VM som seglas i Israel, 24-29 oktober.

GP serien för både ILCA och 29er av-
slutades med KSSS OCR i början av 
oktober. Jennifer Öhrnell segrade i 
ILCA 6 klassen och Fanny De Susi-
ni kom på tredje plats. I ILCA 4 kom 
Levi Bernhardtz på andra plats och i 
ILCA 7 segrade Emil Bengtson. Emil 
kommer senare under november segla 
EM i franska Hyères. Vilket även Svea 
Sahlin och Fanny De Susini kommer 
att göra.

För Jolleteamet med träningsgrupperna 
ILCA och 29er så fortsätter seglingsträ-
ningen fram till slutet av november med 
bland annat det klassiska höstlovslägret 
på Marstrand under vecka 44. 

Nacraseglarna har haft en träningsperiod 
på hemmaplan under september och ok-
tober innan det i mitten av november blir 
fortsatt träning i Marseille.

Flera av GKSS elitseglare kommer ta 
chansen att få mer på träning på OS vatt-
nen i Marseille under senhösten innan 
vinterträningen fortsätter i Portugal och 
Spanien.

Nya medlemmar
Richard Feigin, Iris-Rei Feigin Hamil-
ton, Poppy Feigin Hamilton, Viktor 
Horndahl, Miriam Munkberg, Gustav 
Nilsson, Ebba Nivert, Jack Nordström, 
Bo Siljö, Dante Vilcek, Sally Althén, 
Julie Grönlund, Clothilde Wiklund, Ras-
mus Österberg, Edvard Blixö Krohn, 
Elisia Ericson, Norah Gesang, Klara 
Granfors, Olivia Ingemarson, Stella 
Ingemarson, Johannes Lind Widestam, 
Gisela Lindström, Lisa Wirsen, Fred 
Bendz, Edith Bäckhed, Märta Lindén, 
Ivar Mattsson, Knut Wachtmeister, 
Kajsa Kruse Wong, Elsa Björndal, 
Cloe Carlström, Elsa Eliasson, Esther 
Ewreskär Motter, Elly Holmgren, Vin-
cent Holmgren, Tuva Jungersten, Ulfar 
Kristjansson, Alexander Lindbom, Kata-
rina Litzen, Klara Länje, Xavier Maurin, 
Amelie Pohl, Lycke Stenberg, Elisabeth 
Tamm, Ylva Wennebäck, Filippa Åhrén, 
Viktor Öberg, Nils Götell, Sigrid Hällås, 
Carl Svensson, Wilma Önrup, Astrid Ax-
elsson, Charlie Augustsson, Eva Ecker-
ström, Jolene Edfors, Ellen Fagring, Fi-
lippa Fägerhag, Lykke Jakobsson, Julia 
Johnson, Zoë Källström, Ilse Liljebjörn, 
Charlotte Lindskogen, Lars Lindsko-
gen, Ebba Ljunggren, Julia Mangelus, 
Axel Niklasson, Tage Niklasson, Ellie 
Schoultz, Gustav Särneö, Andrea Tho-
len, Martha Tholen, Ludvig Wiklund, 
Peter Bengtsson, Victor Borendal, Vin-
cent Kekonius, Esther Ströby, Leah Strö-
by, Jan Tern, Axel Molse, Henry Molse 
och Josefin Molse.

GKSS hälsar välkomna: 

Sigurd Coates, Joakim Ström, Noo-
mi Elfström, Loui Hellström, Homan 
Hjälmner Elfström, Nelli Hjälmner 
Elfström, Therese Hjälmner Elfström, 
Jonathan Kaber, Lilly Kaber, Noel 
Andersson Hering, Ted Bennet, Eskil 
Bergfelt Svensson, Märtha Bjärnemyr 
Kruse, Emmy Gardefors Ellholm, Anna 
Maria Lindström, Viola Lindström, 
Emma Moser Grammatikas, Max Nor-
berg, Mikael Ovrell, Jonas Rydell, 
Staffan Sundelin, Liv Wahlgren, Troy 
Wahlgren, Shari Abrahamsen, Emelie 
Borling, Lova Fagerfjäll, Robert In-
edahl, Patrik Ivarson, Ella Kjellberg, 
Florence Wilkinson, Milla Beyer, Ebba 
Cederhed, Anders Ekman, Karahan 
Idi, Erik Lauterhorn Wettre, Alexander 
Lundin, Hanna Rybeck, Magnus Le 
Vicki, Theres Benito, Göran Hassling-
er, Arthur Lukes, Albert Svanström, 
Minna Svensson, Jonas Söder, Malte 
Wettergren, Stephanie Ahlström, Sofia 
Börjesson, Elsa Rudberg, Enrico Shion 
Sato, Caspian Sjöklint, Dorothee Asch-
an, Fredrik Aschan, Louise Aschan, 
Isabelle Börve, Johanna Da Costa E 
Silva, Siri Granfors, John Hagen, Car-
lotta Hamilton, Harriet Hamilton, Nan-
na Hamilton, Wilhelm Hamilton, Tage 
Hofmann, Ossian Hult, Paloma Hult, 
Rufus Hult, Kasper Länje, Annie Nord-
berg, Estelle Bragée, Lily Calvin Elman-
der, Carla Campbell, Franca Ellsinger, 

I början av september vann Marius Wes-
terlind med sitt team Hugo Westberg och 
Martina Carlsson USM i matchrace. Strå-
lande prestationer av teamet som tidigare 
under säsongen även vann ett VM silver 
på junior VM i Matchracing, då med Olle 
Aronsson, Oscar Engström och Martina 
Carlsson i teamet.

Anna Östling och team Wings tog en fin 
seger på World Matchracing Tour när de 
vann Womens Match Race Denmark i 
slutet av september.

Sommarens toppar: VM-silver och EM-guld

Emil Bengtson, ILCA 7.

Foto: Alf Tornberg.
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Text: Kyle Langford, Foto: Dan Ljungsvik

•

Race 1 got under way with Fred-
rik Melson (DEN) taking the 
lead and never letting it go. Tom 

Johnson (AUS) was on the hunt, and both 
boats ended up overlapped at the finish 
with Melson taking the bullet.

Race 2 saw Tom Johnson, Kyle Langford 
and Dave Gilmour fighting for the lead, 
but some poor boat handling from Lang-
ford and Gilmour saw Johnson sail away 
to an uncatchable lead. Gilmour held 
on to 2nd place whilst Langford slipped 
back to 5th, allowing Danny Inkyov and 
Phil Robertson to sneak through.

No races after 1500 meant that the full 
schedule could not be completed so the 
race committee fired off the 7th race of

In order add a bit more fun and incenti-
ve to the entire fleet, the sailors were 
split up into 3 groups using the seedings 
ofthe pre event exhibition series, which 
saw Phil Roberston take out division 1, 
Fredrik Melson finishing 5th overall took 
out division 2, and Adriano Petrino who 
finished 10th took the Doyle Sails prize 
for division 3 and the first female award 
went to Katja Salskov-Iverson using the 
unconventional 'Bat wing' sail designed 
for sailors under 70kg.

– It's great to have so many good sailors 
here racing in Sweden and hopefully we 
can use this momentum to help grow 
the class in the Nordic countries and get 
some more young sailors out on the water 
with us, commented Phil Robertson as he 
accepted the winners trophy.

Special thanks to GKSS and the volun-
teers for hosting and running the event 
and Doyle Sails Sweden for sponsoring 
the event.

Moth-SM seglades I Långedrag den 16-18 september. Finaldagen började 
med svag vind, men när vinden ökat till 6-8 m/sek kom tävlingarna i gång. 
På plattformen Sail World publicerades den 19 september en artikel om 
sista dagens seglingar som återges här: 

the series, seeing a close battle between 
Phil Robertson, Dave Gilmour and Kyle 
Langford where the lead was constant-
ly changing and it wasn't until the final 
upwind of the 3 lap course that Robert-
son edged ahead to take his 4th bullet 
of the championships and to secure the 
title.

Second place went to Dave Gilmour who 
sailed a consistent event, sailing his new 
Exploder with a new development Doyle 
sail. Kyle Langford rounded off the po-
dium after discarding a DNF from yes-
terday's racing. First Swedish sailor went 
to Danny Inkyov (finishing 4th) who had 
some of the best boat handling out there 
throughout the variety of conditions that 
were seen.

Moth-SM i Långedrag i september
Danny Inkyov, Search Magazine, slutade på 4:e plats.

Oscar Andersson, GKSS, seglade in på 15:e plats.

SM-resultat
Guld: Phil Robertson, GKSS
Silver: David Gilmour, GKSS
Brons: Kyle Langford, GKSS
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På kommande OS-vatten i Marseille. Foto Daniel Stenholm.                                                            Segling i Marseille. Foto: Daniel Stenholm (även porträttbilden).                                                                                VM i Halifax. Foto: Sailing Energi.          

Text: Alf Tornberg 

•

Rebecca Netzler är på väg från 
Kiel till Göteborg och den kom-
mande helgens tävling i Seg-

lingens Mästare på Marstrand den 8 och 
9 oktober. Som nyblivna silvermedaljörer 
i VM har Vilma Bobeck och Rebecca fått 
ett wild card till den tävlingen. Då blir det 
till att byta båt från 49erFX till J70.

̶ Jag ser fram emot detta. Och att få 
komma hem till Sverige och träffa alla 
hemma. Vi kom precis tillbaka från trä-
ning i Holland där nästa års VM går.

Vilma Bobeck och Rebecca Netzler be-
stämde sig för ett år sedan att segla till-
sammans, men först i januari i år hade de 
sin första gemensamma träning. Att då 
innan året tagit slut både ta silver i VM 
och ett brons i EM är inget annat än en 
fantastisk prestation. Dessutom tillhör de 
olika klubbar; Rebecca GKSS och Vilma 
KSSS.

̶ Ja, men vi har varit i samma tränings-
grupp i ganska många år. Så vi pratar ju 
samma språk. Det finns inte så många 
FX:are i Sverige och de flesta är fortfa-

Det har varit ett bra år för Rebecca Netzler. Tillsammans med Vilma 
Bobeck tog hon VM-silver i 49er FX 31 augusti-5 september i Kanada och 
även ett EM-silver 5-10 juli i Århus.

in och det är lätt att rigga upp. Det är inte 
så krångligt, konstaterar Rebecca. 

Atlantsegling
Rebecca försöker komma på något hon 
ägnar sig som inte har med vatten att 
göra, men misslyckas. Så vi går vidare 
på vattenaktiviteterna och hennes Atlan-
tenävetyr.

̶ Vi var tolv i en Swan 112, en väldigt 
stor båt. Vi var tre skift med fyra i var-
je som roterade. Seglingen tog 15 dagar 
och gick i stort sett bra. Vi hade tur. Det 
var några gånger jag var lite rädd. Tror att 
den där jolleinstinkten satt kvar lite. Det 
gungar mycket och man hör vinscharna. 
Så tänker man att det är en ganska stor båt 
som säkert kommer att hålla sig upprätt. 
Men det var några nätter som jag vaknade 

och var lite rädd. Jag tycker inte om att 
segla på natten, fast jag gjort det ganska 
mycket. Jag tycker det är häftigt när det är 
stjärnklart, men man måste lita för myck-
et på instrumenten - man ser inte vart man 
styr. Man blir orolig att man ska segla in 
i något. Så kan jag även känna när vi seg-
lar på bana ibland. Tänk om det är något 
under vattnet här. Men jag trodde att jag 
skulle ha mer respekt för vattnet när vi var 
mitt ute på Atlanten, men det blev inte så 
att jag tyckte att det var för mycket vatten. 
Jag var ändå förberedd på att jag skulle 
tycka att det var otäckt när man inte såg 
land på flera dagar. Men allt gick bra, som 
tur var. Det känns roligt och unikt att ha 
gjort detta på en så stor båt och så här i ef-
terhand har jag stor respekt för dem som 
seglar över Atlanten i små kölbåtar då 
vågorna var otroligt stora, säger Rebecca.

Någon ny långsegling är inte planerad?
̶ Nej, nu håller jag mig gärna på bana. 

Jag skulle gärna göra några kappsegling-
ar i större kölbåtar, men på bana så man 
kan komma in och byta kläder och vara 
torr och så. Jag är lite bekväm av mig, 
konstaterar Rebecca.

Efter seglingen i Seglingens Mästare blir 
det en längre träningsperiod för Vilma

och Rebecca. De har satt upp några tek-
niska mål som de vill bli bättre på. De har 
mycket kvar att gå igenom inför nästa års 
tävlingssäsong.

̶ Men först ska vi ta lite ledigt. Det har 
vi inte riktigt hunnit med än. Det blir någ-
ra veckor när vi ska vara hemma och träf-
fa nära och kära, säger Rebecca.

Kommande OS
Det är inte så långt kvar till OS i Paris, för 
seglingen är det ju Marseille. Hur känns 
det inför den tävlingen?

̶ Det känns jättebra. När vi satte upp 
våra mål i januari handlade det om mål 
som vi enligt plan ska nå nästa år. Så OS 
finns ett år framför vår målsättning vil-
ket är ett drömläge. Vi har faktiskt klämt 
in två träningsläger där i sommar. Så vi 
har varit där i tre veckor och i höst har vi 
planerat in ytterligare två veckor i Mar-
seille. Vi vill ju segla där så mycket som 
möjligt. Nu när OS blir i Europa så får 
vi ta vara på det. Sedan har vi ju EM i 
september-oktober i Portugal. Nästa års 
VM går i Holland och det är där vi kan 
kvala Sverige för första gången. Det gäl-
ler att ta en nationsplats innan vi kan vara 
säkra på att vara med på OS. Det blir det 
första viktiga mästerskapet vi gör, säger 
Rebecca Netzler.

rande ganska nya så vi har skaffat oss 
nya träningskompisar internationellt. Än 
sålänge har det gått ganska bra. Vi har 
mötts lite på halva vägen.

Tidigare seglade Rebecca med Klara 
Wester i sex år.

̶ Det gick också mycket bra. Vi hade 
otroligt roligt och hade en del framgång-
ar. Men vi kände till slut att vi fått ut det 
mesta av vår segling tillsammans. Då be-
slöt vi att testa vingarna själva. Vi hade 
inte riktigt uppnått de mål vi ville fast det 
hade gått bra. Med en ny seglarkompis 
får man lär sig lite nytt. Nu får man börja 
prova på nya grejor igen utan att det går 
på rutin och hoppas hitta en ny glöd, sä-
ger Rebecca.

Civil karriär
Men att segla på elitnivå kräver en hel 
del. Energi och tid till exempel. Hinner 
man då också med en civil karriär?

̶ Nej! kom svaret snabbt och bestämt. 
Nej, alltså, jag tror inte att man gör det. 
Inte om man helhjärtat ska ägna sig åt sin

elitsatsning. Nu passar jag på att göra det 
här helhjärtat och njuta av det. Det kom-
mer det att komma en tid sen också. Vad 
jag ska göra då är en fråga jag ställer mig 
själv ganska ofta, men jag vet faktiskt 
inte. Jag tänker att det kommer att kom-
ma till mig någon gång och då kommer 
jag på vad jag vill göra, säger Rebecca. 

Wing Foil
Men lite annat än elitsegling ägnar hon 
sig faktiskt åt trots allt.

̶ Ja. Jag har precis hittat Wing Foil! Det 
är fantastiskt roligt. Så fort jag kan och 
vädret tillåter åker jag ut. Det är roligt att 
vara ute och röra på sig och skönt att ha 
något, som visserligen är något liknande 
som seglingen, men ändå något annat. 
Man kan åka ut själv, det går lätt att packa

Segling på bana bättre än Atlantsegling
Rebecca Netzler

Rebecca Netzler och Vilma Bobeck
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•Text: Alf Tornberg 

Anton och Lovisa Europamästare i 470 Mixed
Lovisa Kalsson och Anton Dahlberg. Foto: Nikos Alevromytis.                                                                      Europamästare 2022. Foto: Nikos Alevromytis.                                                                                            Det går bra i EM! Foto: Nikos Alevromytis.         

Efter att ha seglat ihop mindre än ett år tog Anton Dahlberg och Lovisa 
Karlsson EM-guld i nya OS-klassen 470 Mixed som gick i Cesme, Tur-
kiet den 13-18 september. En månad senare tog de en bronsmedalj på 
Seglingens Mästare i Marstrand. Här följer en intervju med Lovisa.

Första dagens EM-seglingar börja-
de med hårda vindar som passade 
Anton Dahlberg, KSSS, och Lo-

visa Karlsson, GKSS, utmärkt och de låg 
på tredje plats efter den inledande dagen. 
Det blev sedan en jakt på att bli bättre 
än det spanska paret Jordi Xammar och 
Nora Brugman, vilket också lyckades 
och slutade med ett EM-guld. En utmärkt 
prestation med tanke på att Anton och 
Lovisa inte har seglat ihop så länge. Först 
i april i år bestämde de sig. 

 ̶ Vi gjorde faktiskt ett träningspass ihop 
i mars och sedan körde vi för fullt i april. 
Men vi har tränat mot varandra mycket 
de senaste åren. Anton är superrutinerad 
och en duktig seglare och vi har tryckt på 
det här att det kommer att vara viktigt för 
oss att kunna bli ett starkt team tillsam-

mans. Jag tror att vi har hittat vissa nyck-
lar som vi har lyckats med redan nu på 
kort tid, säger Lovisa Karlsson. 

Kommande VM
Det blir inte mycket vila för Europamäs-
tarna. Nästa stora tävling är VM i Israel 
den 21–29 oktober.

 ̶ Ja, då åker vi dit. Det är det stora målet 
för den här säsongen. Sedan efter det som 
kommer vi att köra vinterträning på Lan-
zarote. Efter det ser vi fram emot Prinsess 
Sofia Cup i Palma i mars nästa år. Så det 
gäller att ligga i hårdträning till dess, sä-
ger Lovisa.

Trots intensiv satsning på elitseglingen 
finns tankar på något som liknar en för-
beredelse på det som kommer efter. 

 ̶ Jag började plugga på Chalmers 2016 
och läste ett år. Sedan var jag klar att ta 
upp studierna igen 2020. Men det blev 
framflyttat, så förra hösten fortsatte jag 
min utbildning på Chalmers nästan ett år. 
Och nu har jag sparat nästa del till näs-
ta år. Det är alltid svårt att riktigt veta 
vad man vill göra och vad som passar 
en. Men jag har i alla fall lite aning om i 
vilken riktning jag vill gå. Just nu ligger 
det lite på is men det känns ändå tryggt 
att jag har börjat på den utbildningen och 
bygga den grunden. Nu är förstås vårt 
stora mål OS 2024. Det är där allt fokus 
ligger nu.

Gillar vara kreativ
 ̶ Den mesta tiden går ju åt till segling, 
träning och fysträning, men jag har tid att 
umgås med familj och vänner när jag är 
hemma och även koppla av med sådant 
jag tycker om däremellan för att ladda 
batterierna. Jag gillar att vara kreativ och 
har ofta något projekt i gång – jag gillar 
att spela musik, lite gitarr och så. Tror 
det är viktigt att kunna släppa seglingen 
ibland, säger Lovisa.

Som så många andra framgångsrika elit-
seglare började Lovisa segla Optimist 
som nioåring i Hjuvik. Men det fanns 
inga seglingstraditioner i familjen.  

̶ Nej inte direkt, utan amma och pappa 
satte mig och min syster i seglarskola för 
att det tyckte att det var bra med sjövett 
och vattenvana. Jag gick i två somrar i 
rad och blev helt fast och sedan dess har 
jag älskat att segla. Jag seglade Optimist 
fram till jag var 14 sedan e-jolle, gick 
på seglargymnasium och sedan blev det 
Laser innan jag och Olivia Bergström 
började segla tillsammans i 470, säger 
Lovisa. 

Segling tidigt mål
När hon gick på seglargymnasiet var 
det ganska tydligt för henne att det var 
segling hon ville hålla på med. Redan då 
började hon satsa mot OS 2020.

̶  Då varvade jag träningen med lite jobb 
på Posten, bland annat och försökte få det 
att gå ihop. Men sedan blev jag skadad 
på hösten och kunde inte segla Laser mer. 
Det var då Olivia och jag började segla 
tillsammans 2017.

Det är förstås EM-guldet som hittills är 
Lovisa Karlssons största merit. Men det 
finns mer på meritlistan.

 ̶  Jag tror jag har 13 SM-medaljer, va-
rav 7 guld. Ett NM-silver i Optimist och 
10 placeringar internationellt tillsammans

med Olivia och sedan så klart deltagandet 
på OS i Japan, säger Lovisa Karlsson.

När den här tidningen kommer ut är Lo-
visa och Anton i full färd med att segla 
VM i Israel. Vi hoppas kunna återkomma 
till det i nästa nummer.

Som nyblivna Europamästare fick Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson ett wild card 
till Seglingens Mästare. Och ganska snart efter hemhomsten fick de bege sig till Mar-
strand, byta båt från 470 till J70 och få två nya seglarkompisar, Hugo Christensson 
och Mathias Bredin. Kvartetten gjorde bra ifrån sig och tog en bronsmedalj.

Foto: Daniel Stenholm
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•

J.V. Svalander

Mannen bakom Trindelkannan
I senaste numret av Seglarbladet skrev jag om restaureringen av Känsö 
torn och fann då till min förvåning hur GKSS varit så engagerade i detta 
arbete. Det kom då fram att en viss J.V. Svalander varit tongivande i detta 
engagemang.  Vem var då denna person?

Text: Ola Selsvik, Foto GKSS arkiv

J.V. Svalander blev 1864 som 19-åring 
medlem i GSS (blivande GKSS).         
Ganska tidigt registrerade han sin båt 

Kostern Emma. I kappsegling den 11 au-
gusti 1867 som gick i bana från start vid 
Billingen rundande Böttö med målgång i 
Korshamn finner vi i resultatlistan att han 
då med båten Gerda placerat sig på en 
hedrande 4: e plats. Under åren 1867 till 
1896 kappseglade han med båtarna Ger-
da, Emma och Tora och hörde hela tiden 
till i toppen på dessa seglingar. 

1873 blev Svalander vice ordförande i 
GSS styrelse men nu fanns han inte med 
i varken i fartygsregister eller i resultat 
av kappseglingar. Han var nog strängt 
upptagen med sitt styrelseuppdrag i GSS. 
1878–1882 var Svalander ordförande i 
GSS. Han avgick 1882 för att ta sig an sin 
privata affärsverksamhet. 1885–1888 var 
han åter vice ordförande och under året 
1891 ännu en gång ordförande. 1892 blev 
Konsul J.V. Svalander utnämnd till Övrig 
hedersledamot i GSS.

Men Svalander slutade inte att vara aktiv 
i sällskapet och han instiftade 1895 ett 
vandringspris Trindelkannan. Han skänk-
te för detta en silverkanna, dock med vis-
sa förbehåll:

”Kannan ska alltid stanna i sällskapets 
intendents vård tills sällskapet samlats 
till fest eller klubbsammanträde. Då ska 
kannan vara fylld med en helbutelj öl.                 
Kannans innehavare skall ensamt vara 
berättigad att njuta av innehållet. Inne-
havaren ska sitta vid samma bord, mitte-
mot sällskapets ordförande”. 

Jag drog mig också tillminnes en annan 
episod som jag läste i Karl Rudolfs bok

Långedrag 1858–1943 där Svalander 
dyker upp igen. Det var 1903 då seglar-
nas favoritkrog Miramar i Långedrag så 
totalt missade att förse våra kappsegla-
re med skaffning innan start. Konsul M 
Levinsson GKSS festkommitté talade 
då med sin vän Svalander (dåvarande vd 
på Pripps bryggerier) som ordnade så att 
krogen blev uppköpt av ett konsortium 
bestående av Dir Henrik Pripp samt Dir. 
Melker Lyckholm. Detta var början på en 
helt fantastisk epok där AB Långedrag 
blev till. Företaget blev ägare 
till en stor del av Långedrag 
ända ut till Saltholmen. Det 
var också så som restaurang-
näringen fick fäste i Långe-
drag. 

Och i GKSS årsbok 1902 
(på sidorna 154–157) finner 
vi att Svalander sent omsi-
der får ett hedersomnäm-
nande.

John V Svalander lämnade 
ovillkorligen intrycket att 
han måste ha varit vår idrott 
mycket hängiven och för den 
mycket uppoffrande, myck-
et dugande och i allmänhet 
en mycket energisk man som 
kunna bringa ett livslångt 
offer åt ett ideal i de för sig 
uppställda i den hoppfulla 
och livsvarma ungdomstiden.

I nära tjugo år som J.V.S. 
skiftesvis fungerat som ord-
förande, vice ordförande och 
sekreterare, var han alltid 
som den egentliga ledaren 
och mästaren.

Att i detalj skildra det mångsidiga och 
omfattande arbete som han nedlagt till 
segelidrottens vid Vestkusten fromma, 
kan nog ej ske inom den trånga ramen 
för vår årsboks personmeddelande, 
och om det var möjligt att framlägga 
alla enskildheterna och ge dem sin rät-
ta belysning och sin rätta valör, vad 
skulle detta då tjäna. Det är väl inte de 
många enskilda siffrorna i talet, utan 
facit som är det väsentliga i det vi i all-
mänhet söka.

”Svalander är den som systematise-
rade segelidrotten vid Vestkusten och 
lade grunden som vi byggt vidare på”

Man kan i det närmaste vara klar över 
att vi kan dra fördelen av det ordnade 
förhållande att tacka Svalander för. 
Men jag tror att det minsta han fått är 
just ett tack. Åtminstone fick han så-
dant tack av mycket lindrigt och sär-
eget slag den tid han stod mitt uppe i 
sitt arbete. Ty den omständigheten att 
Svalander sedermera av ”botfärdiga 
syndare” kallades till vårt sällskaps 
hedersledamot förändrar inte faktum. 
För oss som nu kan se händelserna 
från denna tid i perspektiv och på nå-
got avstånd förefalla många av dem 
och särskilt de som avslutade skåde-
spelet förunderliga nästan ofattbara. 
Dock människorna har ju för sed att 
stena sina profeter.

Tänk så många kloka och ibland hårda 
ord som skrevs om denna man. Man 
förstår att John Viktor Samuel Sva-
lander haft en mycket stor betydelse 
för vårt sällskap och att han borde 
förtjänats med mycket mer uppmärk-
samhet.

Jag vill rikta ett stort tack till Annika 
Sjögren för hjälpen att beskriva An-
nikas fars morfar John Viktor Samuel 
Svalanders öden och äventyr. 

Hur GSS blev GKSS den 16:e septem-
ber 1897, är en ganska speciell his-

toria, som Historiska gruppen tagit fram 
och Anders Andrén redogjorde för på Ju-
bileumsfesten.

GSS och övriga segelsällskap på västkus-
ten gladde sig mycket åt att delta i Jubi-
leumsregattan i augusti 1897 i Stockholm 
för att fira att seglarkungen, Oscar II, sut-
tit på tronen i 25 år. Man lät bygga nya 
båtar och vidtog omfattande förberedel-
ser. Men då Sjöfartsdepartementet nekat 
GSS en egen flagga, vilket man haft fram 
till 1 juli 1897 och med vilken man slapp 
tull-, lots-, och hamnavgifter då man 
seglade utanför det egna området, beslöt 
man att inte delta. KSSS hade däremot 
lyckats få sin egen flagga.

Mycket upprörda känslor utmynnade i 
att GSS nye ordförande ledde en delega-
tion till Stockholm där man begärde och 
fick audiens hos kungen de 14:e septem-
ber. Bara två dagar senare, den 16:e sep-
tember, beslöt Oscar II att ge GSS en egen 

Text: Gisela Andrén flagga enligt begäran. Dessutom gav han 
dem rätten att kalla sig Göteborgs Kung-
liga Segelsällskap, GKSS. Slutet gott, 
allting gott!

Gott kan också sägas om den buffé som 
Seglarkrogen dukade upp åt oss och som 
de 85 gästerna lät sig väl smaka.

Till kaffet kom så Anders nummer två, 
Eriksson, som vi alla väntat på och 
som bjöd oss på en otroligt härlig en-
mansshow. Där fanns åtskilliga nummer 
från hans rika repertoar, både nya num-
mer med direkt koppling till GKSS; han 
är ju medlem, och en hel del från Ga-
lenskaparna. Vi fick användning av våra 
servetter, då vi skrattade så tårarna rann! 
Både Roy och farbror Frej, två av Anders 
mest kända figurer, gav oss anledning att 
känna nostalgi.

Skämtet om Seldéns nya slogan : ”Det 
ska va’ lätt att reva, annars kan det skvät-
ta!” gav oss   slutorden som vi alla tog till 
oss och sjöng med i: ”Det ska va’ gôtt att 
leva, annars kan det kvetta!”
Så avslutades ett minnesvärt jubileum för 
vår kungliga klubb!

GKSS 125-årsjubileum

•

John Viktor Samuel Svalander

Foto: Dick Berghede.

Foto: Paula Hasselgren. 
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North Sails
Poly-Produkter
Portlux
SEB
Search Magazine  
Seldén Mast
SF Pontona 
Skipperi 
Sundborn Consulting 
Suzuki Marin 
Svenska Sjö
Tinter 
Volvo Penta 
Wangeskog

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

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

•

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 - B Palmquist - AB Edisen - Ernström & C:o AB
   Fiskekrogen - Grand Hotel Marstrand - F O Peterson & Söner Byggnads 
 FOILEX Engineering AB - Fortex Göteborgstryckeriet - Handelsbanken 

J Martin Johansson Hovjuvelerare - JICE Svenska - Kaj Thorén - Knape Marin AB
Labkontroll - Macforum AB - Marstrands Havshotell - More Ventures/PR

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

  Wangeskog Hyrcenter AB - Wesslau Söderqvist Advokatbyrå 
- Willfast Förvaltning - VinnGroup AB
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Miljöinsats tillsammans med SEB
Text: Alf Tornberg, Foto: Otto Hamel.

SEB och GKSS har plockat skräp 
tillsammans förut. Senast var i sep-
tember 2019. Även under pandemin 

höll vi på eftersom det är en utomhusakti-
vitet. Den 22 september i år var det dags 
igen. Då samlades ett 15-tal miljökämpar 
och gjorde rent från skräp på GKSS områ-
de och i marklinjen mot vattnet.

Pernilla Johnsson på SEB var med förra 
gången också. Hon säger:

̶ Den här gången var det mindre skräp 
än vad vi fick ihop senast. Det verkade 

inte vara så mycket som kom från havet 
och det trodde man från GKSS berodde 
på att det inte varit någon riktig höst-
storm ännu. Vi höll på i en och en halv 
timme och förutom bräder och större 
skräp plockade vi mycket fimpar och jät-
temycket glas. 

Skälet till att SEB engagerar sig i exem-
pelvis skräpplockning beror på att miljö, 
mångfald och jämställdhet är frågor SEB 
gärna samverkar kring med sina samar-
betspartners. Då får bankens personal som

kan och vill få möjlighet att engagera sig 
i dessa viktiga frågor. 

 ̶  Att gå ut och plocka skräp är en konkret 
åtgärd. Det är viktigt att man tar sig tid 
att göra något annat och få frisk luft och 
sol på köpet. Bra att få tillfälle att sam-
tala med en ny kollega eller kund. När 
vi samarbetar med olika organisationer 
är vårt fokus och gemensam nämnare 
hållbart entreprenörskap. Då är ju miljön 
och skräpplockning viktigt, säger Pernilla 
Johnsson. 



Seglarskolan 2023

Vi har haft ett högt tryck på våra seglarskolor när platserna 
släpptes i oktober.

Det finns ett fåtal platser kvar, in och titta i webbshopen.

Vuxenseglarskolan har precis släppts så in och boka.

https://eshop.gkss.se/

Foto: Alf Tornberg

Foto: Alf Tornberg


