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vi alltid hoppas på det bästa. 
Detta gäller självklart alla våra 
seglare men visst är ett OS spe-
ciellt. 2021 ser vi också fram 
mot att tillsammans med Mar-
strands SS och Svensk Drak-
klubb arrangera Dragon Gold 
Cup 2021. Det är en gammal 
GKSS tradition och det blir 
det 11:e Dragon Gold Cup som 
GKSS är med och arrangerar se-
dan båten togs fram i GKSS regi 
1929. Detta får man inte missa.

Vad är då nästa steg? Vi har 
startat ett arbete för att tillsammans med 
dig som är medlem utveckla klubben. Vi 
har tagit fram en verksamhetsplan med 
ett antal aktiviteter som vi kommer att 
genomföra under 2021 vilket presente-
rades på årsmötet. Dessa är till stor del 
baserade på den input vi fått från alla er 
medlemmar som deltog i de klubbmöten 
som hölls under vintern som gick. Detta 
är ett sätt att konkretisera vår strategi och 
vår vision som vi också håller på att ar-
beta med för att ta sikte på de behov och 
önskemål ni som medlemmar har inför 
framtiden. 

Håll i, håll ut, håll avstånd och håll er 
säkra så hoppas jag att vi snart kan ses 
igen på havet, i hamnen och på bryggor-
na. Var rädda om varandra och glöm inte 
att solen skiner och havet är salt.

Robert Casselbrant
Sällskapets ordförande

Inledningsvis vill jag tacka 
alla för en annorlunda sä-
song som ändå blev bättre 

än vad många av oss våga-
de hoppas under våren då allt 
stängdes ned. Vi fick genomfört 
många aktiviteter på ett säkert 
sätt men också på ett annorlun-
da sätt. Jag tror att vi alla har lärt 
oss mycket under året som gått 
och vissa lärdomar kommer att 
vara bestående, vissa vill vi gär-
na glömma.

Vi har semestrat hemma i större utsträck-
ning och det har inneburit att båtlivet har 
varit bredare än på väldigt länge. Vi har 
också genomfört tävlingar utan publik 
men med en digital täckning som har ökat 
tillgängligheten för många. Vi har genom-
fört nästan alla styrelsemöten digitalt, vi 
har genomfört både årsmöte och höstmö-
te digitalt. Detta gjorde att alla kunde del-
ta på ett säkert sätt och vi var i stort sett 
lika många medlemmar som på ordinarie 
medlemsmöten. Formatet går att utveckla 
men det kändes ändå som att vi lyckades 
hålla våra viktigaste medlemsmöten med 
den värdighet som en 160-åring förtjänar. 
Födelsedagen var dock både på riktigt 
och i Långedrag som sig bör, om än med 
lite större distans än vanligt. 

Jag kan konstatera att tiden går fort och 
jag nu går in på mitt femte år som ordfö-
rande. Det har varit fyra spännande och

händelserika år som gått men också fyra 
år av mycket arbete tillsammans med 
min styrelse och alla ni andra som är med 
och arbetar för och med vår klubb för att 
vi hela tiden skall bli lite bättre. Jag vill 
verkligen rikta mitt stora tack till styrelse, 
kommittéer, sektioner och kansli för ett 
väl genomfört verksamhetsår 2020. Om 
än inte som vi tänkt eller planerat men 
ändå bra och som skattmästaren Peter 
Dahlsten sa på höstmötet, vi står starka.

Men vi slutar inte där utan tar nu ny kraft 
och tar tag i nya saker och med ett delvis 
nytt lag som vi kommer att presentera i 
kommande Seglarblad. Visst har vi lagt 
en fantastisk grund inför 2021 som också 
är ett olympiskt år och det drar ihop sig 
för våra OS-seglare igen. Jag sa ju detta 
vid denna tid förra året men det blev lite 
förändrade planer som alla vet. Vi följer 
med spänning och håller tummarna för 
våra seglare oavsett hur det går, även om 

Förbr. l/100 km bl. körn. (prel). WLTP: 0,0–9,2. CO2, g/km: 0–210. Miljöklass Euro 6D Temp. (XC40 Recharge–XC90 B6 AWD). Bilarna på bilderna är extrautrustade. Förmånsvärde netto per månad efter 
50% marginalskatt. **Business Lease (Företagsleasing) räknat på medlemskap i Företagarna, 36 mån leasing via Volvofinans, 20% första förhöjd hyra, garanterat restvärde, körsträcka 2000 mil per år. Vi 
reserverar oss för ändringar och avvikelser. När du lämnar tillbaka din bil går vi igenom bilens skick samt reglerar eventuell överskriden körsträcka. Reservation för felskrivningar och prisjusteringar.

Bilen som skyddar dig, som du skyddar andra.
Det är lätt att glömma att även den bästa föräldern bara är 
mänsklig. Därför är XC60 utrustad med en rad säkerhetsfunktioner 
som Lane Keeping Aid, Cross Traffic Alert och Large Animal 
Detection för att hålla dig och din familj säker på vägarna. För 
ibland behöver vi alla någon som ser efter oss.

Välkommen att uppleva och provköra Volvo XC60 hos 
oss.Volvo XC60 T6 Recharge (laddhybrid)  
Inscription Expression

Förmånsvärde    
fr ca 1 945 kr/mån*
Business Lease    
3 886 kr/mån**
Inkl.  serviceavtal & garanterat restvärde

VI ÄR BRA BIL

Bra Bil är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag med 
drygt 275 anställda. Vi erbjuder verkstadstjänster samt nya 
och begagnade Volvo. Vår vision är att leverera service, 
produkter och upplevelser på en nivå som gör att vi blir en 
förebild inom svensk bilhandel.

Bra Bil uppmuntrar till en aktiv livsstil med fokus på träning, 
hälsa och miljö för en hållbar framtid. Vi ska långsiktigt vara 
det självklara valet för både medarbetare 
och kunder som tycker hälsa och 
miljö är viktigt. Vi tror på 
att mår vi bra gör vi ett 
bättre jobb.  

För dig, för mig och 
för nästa generation.

Volvo XC60
För allas säkerhet

www.brabil.se
Öppettider 
Vard 8-18 Lör-Sön 11-15

Bra Bil Göteborg 
Importgatan 3 (vid Stigs Center)

Tel: 031-380 50 00

Foto: Alf Tornberg
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Text: Alf Tornberg. Bilder av skärmen.

Text och Foto: Daniel Birgmark, huvudtränare GKSS

För första gången någonsin höll GKSS både sitt års-
möte och höstmöte digitalt. Dessutom hölls de båda 
mötena på samma dag, den 5 november. Ett 80-tal med-
lemmar deltog i mötet.

Kampen om OS-platserna 
fortsätter

Digitalt års- och höstmöte

Detta coronadrabbade år har det 
trots allt kunnat genomföras lite 
tävlingar nu på hösten. Både 

våra jolle- och matchraceseglare har seg-
lat mästerskap i september och oktober.

49er-EM avgjordes på sjön Attersee i 
Österrike i månadsskiftet september-ok-
tober. Atterseesjön bjöd på luriga förhål-
landen med ojämn vind. Klara Wester och 
Rebecca Netzler seglade väldigt bra, med 
riktigt vassa starter i de flesta racen. De 
kom på en stark 6:e plats men var fram 
till sista dagen väldigt nära en pallplats. 
Istället var det landslagskompisarna Julia 
Gross och Hanna Klinga som avslutade 
regattan bäst och seglade hem bronset.

Våra nya 49er- och 49erFX-team Albin 
Boman/Simon Alm, Oscar Andersson/
Olle Aronsson, Alice Moss/Hanna Johns-
son, Elin Sevedag/Klara Johanssson och 
Julia Henriksson/Caroline Pettersson 
gjorde fina prestationer och skaffade sig 
bra erfarenheter inför framtiden. Båda 
49er-teamen gick till guldfinal. Albin och

Berntsson, Nicklas Dackhammar och 
Anna Östling med sina respektive team. 
Team Johnie Berntsson kvalade in till 
kvartsfinal och slutade på en 8:e plats. 
Nicklas Dackhammar kom på nionde 
och Anna Östling på tionde plats. Utöver 
dessa seglade GKSS-medlemmarna Phil 
Robertsson, Peter Nicholas och Johanna 
Tiringer hem en fantastisk 3:e plats. Phil 
hade anmält sitt lag från GKSS men ar-
rangören ville ha en mer internationell 
stämpel så de fick representera Nya Ze-
aland.

För jolleseglarna i elitlaget fortsätter nu 
förberedelserna inför nästa års OS i To-
kyo med träning i södra Europa under 
vintern. Våra seglare i Finnjolle, Nacra 
och 470 befinner sig på Lanzarote. 49er 
FX har valt att lägga sin träning i södra 
Italien.

För juniorseglarna hade vi ett lyckat höst-
lovsläger på Marstrand och under novem-
ber genomförs de sista  träningshelgerna i 
Långedrag innan vinteruppehåll. 

Simon seglade starkt och kom på en 17:e 
plats i deras första stora mästerskap. Al-
bin som tidigare varit gast när han seg-
lade tillsammans med Hannes Westberg 
har nu sadlat om till rorsman och det har 
fungerat riktigt bra tillsammans med Si-
mon Alm som har erfarenhet sedan tidi-
gare i att gasta i 49ern.

I början av oktober seglades Laser EM 
i Gdansk. Emil Bengtson som gjorde 
en fin prestation på Kielerwoche i sep-
tember hade inte helt laddat om till EM 
men gjorde ändå en bra insats och gick 
till guldfinal. I Laser radial seglade Maja 
Hansson Mild väldigt bra och tog sig 
också till guldfinal. Klara Utterström 
gick till silverfinal men fick i öppnings-
serien känna på hur det var att vinna en 
delsegling på ett stort mästerskap när hon 
”spikade” ett race på EM före många väl-
meriterade seglare.

På Bermuda Gold Cup, VM i matchra-
cing, hade vi tre av våra rutinerade 
matchraceteam med på startlinjen, Johnie

Mötet hölls via Teams. Presi-
diet, bestående av ordföran-
de  Robert Casselbrant, och 

skattmästare  Peter Dahlsten och klubb-
direktör Thomas Rahm, fanns i konfe-
rensrummet på kansliet i Långedrag. 
Marknads- och informationskommittén 
stod för de tekniska arrangemangen. 
Många medlemmar hade säkert vant sig 
vid digitala möten vid det här laget. Men 
för säkerhets skull anordnades ett infor-
mationsmöte med frågestund den 29 ok-
tober så att alla skulle känna sig bekväma 
under års- och höstmötet.

På årsmötet föredrogs styrelsens och 
klubbdirektörens verksamhetsberättelse 
och resultat- och balansräkning för det 
senaste räkenskapsåret. Klubbdirektören 
redogjorde för sällskapets verksamhet 
under det speciella året 2020. Där fram-
kom bland annat att altalet medlemmar är 
2 705, antalet ständiga medlemmar 319 
och hedersmedlemmar 18. Trots pande-
min konstaterades att följande tävlingar 
kunde hållas coronaanpassade: Klubb-
mästerskap, torsdagsseglingar, GKSS 
Match Cup Sweden, Junior-SM Laser, 
Skiffregattan, Medlemsseglingen och 

Autumncup. Note-
rades också att sju 
tävlingar hade ställts 
in. Följande seglar-
skolor för barn och 
ungdom kunde hållas coronaanpassade: 
5 piratläger veckoläger, 2 piratskola vår 
och höst, 3 jolleseglingar, veckoläger, 
1 jolleskoj höst, 7 läger på Æolusön, 1 
konfirmationsläger omfattande 2 veckor 
kölbåt, 6 lägerskolor på Æolusön och 30 
elever i Accessability Center.

Seglarskola för vuxna: 4 veckokur-
ser på Marstrand, 4 veckoslutskurser på 
Marstrand, 20 helgkurser från GKSS och 
2 jollesegling vår och höst.

Fyra anläggningar redovisades: Klubb-
huset i Långedrag, hamnen i Långedrag, 
Korvetten på Marstrand och  Æolusön.

På höstmötet förrättades alla val. Robert 
Casselbrant omvaldes som ordförande. 
I övrigt ser den nya styrelsen ut så här: 
Peter Dahlsten skattmästare och vice 
ordförande, Anna Skarenhed, vice ord-
förande, Anders Hulegårdh sekreterare, 
Sanna Mattsson ordförande i Kappseg-
lingskommittén, Thorbjörn Eskilstorp 
ordförande i Juniorkommittén, Joel 
Berglund ordförande i Regelkommittén, 
Urban Hedström ordförande i Tränings-
kommittén, Gisela Andrén ordförande i 
Klubb- och aktivitetskommittén, John 
Holmgren ordförande i Marknads- och 
informationskommittén, Kimon Sfiris 
ordförande i Anläggningskommittén och 
PeO Svensson ordförande i Hamnkom-
mittén.

Förtjänstfulla medlemmar prisades på 
höstmötet. Här ett axplock av pristagare:   

Joel Brobergs minnespris för bästa Dra-
ke 2020 tilldelades Martin Pålsson, Gö-
ran Alm, Gustav Gärdebäck, Tomas Wal-
lenfeldt och Peter Lindh.

Till Ständig medlem invaldes: Klas Lilie 
och Michael Stensjö.

Kappseglingsmedalj i silver fick: Albin 
Boman, Klara Ekdahl, Hugo Westberg 
och Marius Westerlind.

Bästa flicka Klara Utterström, bästa 
pojke Marius Westerlind och bästa gast 
Carl Hörfelt.

Bengt Wallers funktionärsstipendium 
gick till Juniorkommitténs Torsdags-
föräldrar.

GKSS förtjänsttecken fick Sanna Matts-
son, Olivia Modig och Kaj Theman.

GKSS förtjänstmedalj i silver fick 
Magnus Fahlén, Ernest Godshalk, Anna 
Holmdal White, Mikael Stensjö, David 
Tunik och Peter Warfvinge.

GKSS förtjänstmedalj i guld fick 
Kerstin Holmberg, Bert Isaksson och 
Björn Smit.

En speciell hedersutmärkelse för 2020 för-
ärades Daniel Birgmark och Mats Olsson.

Fullständig lista på valda och pristagare 
kommer att finnas i Årsboken 2020.
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Ännu ett fantastiskt år på Æolusön!
Året 2020 började som i res-

ten av Sverige med osäker-
het kring den nya pandemin. 

På ön hade det nämligen planerats att 
bygga om träspången från hamnen 
upp till barnbarackerna. Detta skulle 
vara ett tidskrävande arbete och pla-
nen var att få ut så många som möjligt 
för att snickra. Istället fick vi fördela 
arbetet över sju helger med något fär-
re medverkande. Efter mycket slit var 
arbetet klart och resultatet blev över 
förväntan och kommer stå under de-
cennier. Nytt för i år är också att vi 
fyllt på våran flotta med RS Quest 
och vi har nu fulltaligt med nya jollar. 

Sommaren har precis som vanligt 
varit fylld med härliga ungdomar 
som velat ta del av vår fantastiska 
skärgård. Trots strängare regler och 
oroligheter var det åter igen fullt på 
alla sommarläger på Æolusön. Vår 
ambition för 2020 var att kunna ge-
nomföra alla läger på ett säkert sätt 
och inte bidra till en smittspridning 
och samtidigt se till att deltagare fick 
en oförglömlig upplevelse. 

Våra första läger är för nybörjare 
mellan 10 och 12 år. Under nybörjar-
veckan fokuserar vi på att introducera

deltagarna för havet och 
båten. Genom att placera 
deltagarna i båten redan för-
sta dagen vill vi ge dem en 
”hands on” upplevelse av 
båtlivet. I en trygg miljö till-
sammans med en instruktör 
får deltagarna lära sig sjö-
vett och seglingens grunder. 
Det är under denna vecka 
vi vill dela med oss av vår 
fantastiska ö och lära känna 
deltagarna för första gång-
en. Efter seglingspassen har 
vi varje kväll en aktivitet för 
deltagarna för att de skall 
lära känna varandra. 

Nästa läger kallas fortsätt-
ning och plockar upp där 
vi lämnade året innan. Med 
vår nu fulländade flot-
ta av nya RS Quest 
är det en fröjd att in-
troducera deltagarna 
till kappsegling. När 
grunderna för segling 
sitter finns det få sätt 
att utvecklas som är 
bättre än att kappseg-
la. Deltagarna får lära 
sig hur en start går till,

kämparglöden hos deltagarna som 
förhoppningsvis får ett intresse för 
andra verksamheter inom GKSS så-
som vårt fantastiska Jolleteam. 

För de ungdomarna mellan 15 och 16 
år som tycker det verkar intressant att 
lära ut segling så finns ungdomsläg-
ret. Det är under detta läger vi som 
lägerledare får kvitto på att vårat jobb 
är uppskattat. Deltagare som vi träffat 
varje sommar sedan 10 års ålder får nu 
för en sista gång sätta foten på Æolu-
sön som elev. Under en vecka får de ta 
del av arbetet som seglarskoleinstruk-
tör och själva vara med och designa 
sitt sista läger. Vanligtvis brukar vi få 
besök av personer från verksamheter 
som jobbar på havet, såsom sjörädd-
ningen och stridsbåtsförare. På grund 
av pandemin fick dessa besök tyvärr 

ställas in. Denna som-
mar avslutades lägret 
med en mysigkväll 
runt lägerelden där 
deltagarna fick dela 
med sig av sina bästa 
minnen från Æolusön.  

I och med den pågå-
ende pandemin be-
hövde vi inför som-

maren 2020 göra en del anpassningar. 
Eftersom lägerdeltagarna var ungdo-
mar ansåg FHM att sommarläger skul-
le kunna genomföras och vi i klubben 
ville minska risken för smittspridning 
så långt som mögligt.  För att mins-
ka en potentiell smittspridning var vi 
tvungna att ha striktare regler kring 
sjukdom och alla deltagare som upp-
visade symptom behövde lämna läg-
ret och testas. Vi var även tvungna 
att ställa in våra lägeravslutnignar. Vi 
brukar vanligtvis bjuda ut familj och 
vänner till alla deltagare sista dagen 
på lägret där de får se en avslutnings-
regatta och ta del av en lättare lunch. 
Istället gick vi över till det digitala 
genom att livestreama hela regat-
tan och avslutningen via Æolusöns 
instagramkonto. Vi installerade fler-
talet sanitetsstationer och införde nya 
rutiner på ön för att ge deltagare och 
ledare alla möjligheter att kontinu-
erligt upprätthålla god hygien. Våra 
insatser har givit god effekt då det 
Under sommaren inte konstaterades 
några positiva Covid fall på Æolusön. 
Nu är Æolusön stängd för i år och vi 
jobbar för att kunna göra ännu bättre 
läger nästa år. Vi vill tacka alla un-
derbara instruktörer som gjort denna 
annorlunda sommar möjlig.

vilka väjningsregler som finns un-
der ett race och hur ett straff går till. 
Utöver kappsegling ger vi deltagar-
na möjligheten att slipa på sina seg-
lingskunskaper och bli bekväma med 
allt som sker runtom reglingen, sa-
ker som att rigga själva, sjösätta och 
trimma segel på egen hand. 

För de mellan 14 och 15 år med tidi-
gare seglingskunskap finns vårt kapp-
seglingsläger. Under denna vecka lär 
sig deltagarna mer om segeltrim och 
hur man optimerar sin segling. Dess-
utom får de lära sig hur man seglar 
taktiskt runt en bana och att använda 
väjningsreglerna till sin fördel. Målet 
med kursen är att optimera deltagar-
nas segling och ge dem en smak av-
vad den riktiga kappseglingsvärlden 
har att erbjuda. Här försöker vi väcka

Text och Foto: Christian Blimark
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Stig Wennerström i ledning på ett internationellt SM i Marstrand. Arkivbild.
Sydamerikanska mästerskapen i Venezuela 1972 som föregick VM. Stig Wennerström (fyra från 
vänster) med gasten Sture Christenson (trea från vänster) vann silver. Arkivbild.

Men Stig Wennerstöms er-
övring av medaljer av äd-
lare valörer började före 

OS i München 1972. Redan 1967 fick 
han sitt internationella genombrott 
med ett EM-guld i Starbåt tillsam-
mans med Jan Lybeck. Även 1970 
tog han ett EM-guld i Starbåt, då med 
Sture Christenson. 1970 var ett bra år 
för Stig då han också blev världsmäs-
tere i Soling tillsammans med Jan Ly-
beck och Stefan Krook. Ett EM-guld 
i Soling blev det 1975 med Stefan 
Krook och Lennart Roslund.

När det gällde OS-silvret seglade Stig 
tillsammans med Bo Knape och Stefan

På ett styrelsemöte i GKSS den 31 mars 1943 satt Gunnar Wen-
nerström. Han var säkert ingen bra styrelseledamot just vid detta 
möte, för han visste att under tiden han satt där föddes sonen Stig. 
Så fort meddelandet om sonens födelse kom anmälde han den ny-
födde som medlem i GKSS. Inte anade väl Gunnar då att den nye 
medlemmen 29 år senare skulle segla hem ett OS-silver i Soling.

Sådana framgångar passerar förstås 
inte obemärkt. Den 8 augusti 2018 
blev Stig Wennerström hedrad med 
att bli invald i Göteborgsidrottens 
Hall of Fame. Den 10 oktober 2020 
var det dags igen för en ny utnäm-
ning. För extraordinära insatser för 
svensk kappsegling intog Stig då en 
plats i seglingens Hall of Fame.

– Jag blev förvånad. Jag visste inte 
att det fanns. Men det var kul när de 
ringde och det kändes hedrande att få 
vara med. Riktigt skoj, faktiskt. Det 
var många kända namn där. Nästan 
de flesta har jag seglat med eller mot 
eller känner från seglingen. Det enda 
namnet jag tyckte saknades var John 
Albrechtson som var mycket duktig. 
Tyvärr är han ju inte bland oss längre, 
säger Stig Wennerström.

En som seglade på elitnivå samti-
digt som Stig Wennerström var Pelle 
Petterson. Pelle tog en silvermedalj 
samtidigt som Stig vid OS i München 
1972, fast i Starbåt.

– Vi var ju väldiga konkurrenter. Han 
har ju fortsatt segla på ett helt annat 
sätt än vad jag har gjort och varit fram-
gångsrik i många klasser, säger Stig.

Sture Christenson var en annan elit-
seglarkompis. Tillsammans med Stig 
vann han, som tidigare nämnts, ett 
EM-guld i Starbåt 1970. Så här säger 
Sture om hur allt började:
–  Jag hade egen Starbåt 1966 och var 
med på VM i Kiel och slog Stig. På 
våren 1967 frågade Stig om jag ville 
vara hans gast och sedan dess seglade 
vi ihop. Vi har åkt många mil runtom 
i Europa och i USA med Starbåtstrai-
ler. Stig hade alltid en väldig ordning 
på grejorna. Packade alltid så att alla 
grejor låg kvar när man kom fram och 
att inte masten ramlade ner så fort det 
började blåsa. Stig var ytterst mål-
medveten. Vi tränade väldigt mycket 
både med att segla och träna fysiskt. 
Stig är en mycket god vän och jag 
träffar honom så ofta jag kan.

Elitseglingen avslutade Sig Wen-
nerström ungefär samtidigt som han 
flyttade till USA 1976. Han bor nu på 
Key Biscayne, Miami. Där blir det 
inte så mycket segling.
– Vi har en båt med aktersnurra som 
vi kör omkring med. Segling blir det 
inte. Det är inte som på Västkusten 
med stadiga vindar. Här är det ofta 
ingen vind alls. Kanske lite sjöbris 
på eftermiddagen och då blir det inte 
mycket till segling. Jag har heller ing-
et intresse av att segla utanför att tävla. 
Fritidssegling ger ju heller inga peng-
ar så när vi flyttat till USA blev det till 
att arbeta, säger Stig Wennerström.

Och arbetar gör Stig fortfarande. 
Ganska mycket och med flera företag 
och verksamheter.

– Ja, då. Jag ligger i och arbetar fort-
farande. Jag tycker det är kul. Det är 
många problem att lösa och många 
möjligheter. Det passar mig alldeles 
utmärkt. Men nu för tiden arbetar jag

inte 18 timmar per dygn förstås. Jag 
sysslar med investeringar, fastighe-
ter och utvecklingsföretag som byg-
ger vägar, tomter och hus, säger Stig 
Wennerström.

När Stig inte jobbar hinner han med 
lite golf. En primitiv form av jord-
bruk, som hans pappa Gunnar bruka-
de säga.

Under senare år har Stig inte varit så 
mycket i Sverige.

– Jag har ju släkt i Sverige så det 
är trevligt att resa dit och både träffa 
släkt och gamla seglarkompisar. Men 
i år är det ju ingen som vill åka någon-
stans, konstaterar Stig Wennerström. 

Coronapandemin är ju närvarande 
även i Miami förstås. Många säger 
att de inte tror på det där med mun-
skydd och sådant. Stig säger att han 
är försiktig och håller sig ifrån folk-
samlingar och hoppas att ett vaccin 
kommer snart. 

Krook. Men Bo blev sjuk och ersat-
tes av Lennart Roslund de första fyra 
seglingarna. Bo Knape frisknade till 
och kom tillbaka på de två avslutande 
seglingarna. Detta ledde till att Sve-
rige tilldelades fyra silvermedaljer i 
stället för de sedvanliga tre.

OS-silvret och guldmedaljerna ut-
gör toppen på karriären. Fullständig 
beskrivning av Stig Wennerströms 
topplaceringar i elitseglingen är en 
lång lista av förstaplatser på svens-
ka, tyska, portugisiska och franska 
mästerskap. Listan börjar 1963 med 
en förstaplats på Kielveckan, Tysk-
land.

"Stig hade alltid en väldig ordning på grejorna"

Text: Alf Tornberg, Foto: Jessica Wennerström.

Stig Wennerström
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Ackert ser till att du syns

Text: Alf Tornberg, Foto: Volvo och Martin Ackert

Reflexdekor på polisbilar, ambulanser och brandbilar, dekor på båtar, 
rollup, banderoller, textilvepor, butiksmaterial, beachflaggor och affischer 
är sådant som produceras av Ackert Reklam i Mölndal. Martin Ackert he-
ter chefen som är en stor vän och sponsor av GKSS och segling.

Martin Ackert har hakat på 
en lång seglingstradition 
i familjen. Allt började 

med Martins farfar Göte, som hade 
båtplats i Långedrag. Han hade sina 
rötter i Mollösund så anknytning till 
kust och hav fanns där från början. 
Martins pappa Staffan var den som 
startade Ackert Reklam 1982. Han är 
fortfarande kvar i företaget, i alla fall 
det här året ut, och håller i ekonomin. 
Staffan Ackert skaffade också båt och 
en båtplats i Långedrag i mitten av 
1970-talet. Han var väldigt engagerad 
i GKSS och deltog som funktionär på 
en massa seglingstävlingar och sköt 
kanon på tribunen. Nu är Staffan stän-
dig medlem i GKSS. Det blir man om 
man är minst 60 år och har varit med-
lem i 40 år.

– När pappa hade startat sitt företag i 
början av 1980-talet hjälpte han GKSS

att bygga montrar på båtmässan. Un-
der hela min barndom var det mycket 
kust- och båtliv. Då var det segelbåtar 
och familjesegling som gällde. Och 
förstås sjösättning runt påsk och upp-
tagning varje höst, så sent som möj-
ligt. Däremellan var det segling varje 
helg och fyra veckor på sommaren 
upp till Strömstad och tillbaka. Det 
var så helgerna och somrarna såg ut 
för familjen när jag var liten, säger 
Martin Ackert.

När Martin blev lite större blev det dags 
för en första seglarskola under sommar-
lovet. Det blev seglarskola i Långedrag 
med optimistjolle. Sedan  fortsättning 
året därpå och så rullade det på i flera år 
med fortsättningskurser.

– Till slut blev jag för gammal för de 
kurserna och då fick jag bli instruktör 
i stället. Ett fantastiskt sommarjobb.

Så småningom seglade jag optimist i 
onsdagsseglingarna. Jag hade fått en 
träoptimist som vi stod och skarapa-
de bort lacken på hemma i garage-
get, lackade om den och gjorde den 
så fin den kunde bli. Pappa skaffade 
nytt segel för det skulle vara bra gre-
jor. Sedan skulle jag segla den där. 
Jag var ganska stor och tung jämfört 
med småtjejerna som också var med 
och seglade. Så den där tunga, tröga 
killen i den tunga, tröga optimisten i 
trä fick se småtjejerna i sina nya fina 
plastoptimister segla om honom hur 
lätt som helst. Då svalnade intresset, 
säger Martin Ackert.

Han var aldrig själv på seglarskola på 
Æolusön, men på mellanstadiet fick 
han åka med hela klassen till Æolu-
sön två år i rad. Det blev stor succé. 
Det var många som aldrig hade upp-
levt båtliv, men som tyckte det var en 
fin upplevelse. 

– Även mina barn har fått känna på hur 
det är att vara på Æolusön. På Hovås-
skolan, där mina barn har gått, har men 
en fin tradition. I sjuan åker klassen till 
Æolusön, säger Martin. 

För Martin yppade sig ett utmärkt 
tillfälle 1994 när Peter Klock erbjöd 
honom sommarjobb på första Match 
Cup Sweden i Marstrand. För det 
krävdes körkort och det hade Martin 
turligt nog tagit två veckor tidigare.

– Det var jättespännande att få åka 
till Volvo och hämta en helt ny bil 
när man var 18 år och åka till Telia 
och hämta en mobiltelefon. Sedan 
fick man köra runt och göra en mas-
sa spännande saker åt alla seglare, 
minns Martin Ackert.

Det har blivit många år med GKSS 
för Martin. Han försök-
te föra traditionen med 
segling vidare till sina 
barn. Äldste sonen gick 
i seglarskola med opti-
mist en sommar, men han fastnade 
inte riktigt för den aktiviteten. 

– Vi köpte en Maxi 68 och tänkte att 
nu ska vi ta det här vidare och segla. 
Men det var bara jag som tyckte det 
var roligt. Så var det svårt med båt-
plats och det ena med det andra. Det 
slutade med att vi sålde båten efter 
några år. Så nu har vi ingen segelbåt.

Men vi håller till i Mollösund på som-
rarna och där har vi en motorbåt så vi 
kan åka ut och bada. Det blir mycket 
hav, båt- och skärgårdsliv ändå. 

Företaget Ackert Reklam har varit en-
gagerat i Match Cup Sweden i Mar-
strand sedan cupen startade. 

– Vi har varje år tillbringat en vecka 
med eventet. I början så gjorde vi 
iordning båtarna uppe på varvet i 
Marstrand. Jag, som inte jobbade på 
Ackert vid den tiden, tog en veckas 
semester och la den på att göra iord-
ning båtarna. Fortfarande gör vi iord-

ning båtarna, men nu 
har dekoren blivit mer 
avancerad. Från början 
var det bara en liten log-
ga men sedan blev det 

att de skulle kläs in helt och hållet i 
olika färger och mönster, säger Mar-
tin Ackert. 

Företaget brukar ta med kunder till 
tävlingarna. Man tittar på seglingar-
na, äter lite och tar en runda på ön. 
Det brukar vara uppskattat. Martin 
menar att evenemanget i sin helhet är
 

så intressant att man inte bara behöver 
vara intresserad av segling för att åka 
dit. Sponsorsamarbetet med GKSS 
är förutom kring Match Cupen också 
medlemskap i Tokyo-klubben, som 
bland annat bidrar med ekonomiska 
resurser till OS-seglarnas träning. 

Ackert Reklams produkter används 
mycket inom fordonsindustrin. Men 
också en hel del inom konfektion. En 
spännande produkt är reflexdekor till 
utryckningsfordon som Ackert gör 
till i stort sett alla polisbilar i Sveri-
ge.  I dag används bildekor mycket, 
både enklare dekor och helfoliering 
där hela bilen kläs in. 

– Mycket ny spännande teknik har 
kommit under senare år. När det gäl-
ler uppfräschning  av fartygsinred-
ning kan man använda foliering för 
att inte behöva skruva ner hela inred-
ningen. Vi har också gjort en hel del 
till ett engelskt rederi som bytt grafisk 
profil. Där har vi gjort en symbol som 
kan vara mellan 15-25 meter bred och 
7-8 meter hög som görs i våder som 
är 1,30 meter breda för montering på 
båtarna, säger Martin Ackert.

Martin Ackert. Foto: Jacob Ackert.

       Det var jättespän-
nande att få åka till Volvo 
och hämta en helt ny bil 
när man var 18 år.
”
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Text: Ola Selsvik, Foto: GKSS arkiv

En härlig söndag på Skutskär Långedrag 

Utsiktsplats Talatta.          Ångbåtsbryggan 1901             Vy ut från start Thalatta tidigt 1900 tal. Foto V. Frölunda Hembygdsförening..             

Gustav och hans kompis Tyko.

Söndagen den 20 juli 1901 
tog jag med mig min vä-
ninna Gertrud på en tur ut 

till Skutskär Långedrag. Vi ska 
från utsiktsplatsen Talatta titta 
på när min man Gustav kapp-
seglar. Vi gick tidigt på morgo-
nen ner till Klippans båtstation 
där vi tog ångbåten mot Lång-
edrag. Vi anlände till ångbåts-
bryggan i Långedrag klockan 9. 
Idag var det extra mycket folk 
på båten för det är ju idag det 
ska hända. 

Min man Gustav ska vara 
med som gast på Direktör 
Henrik Pripps båt ”Prisca”.                             
Gustav hade fått extra ledigt 
från bryggeriet på lördagen för 
att segla ut båten till GKSS 
brygga på ostsidan av Skutskär. 
Vilken ära!

Väl framme vid Skutskär tog jag och Ger-
trud en rask promenad från ångbåtsbryg-
gan utefter kajen förbi Café Miramar. Där 
språkade vi med en man som berättade 
att gårdagskvällen hade seglarna minsann 
haft festligheter på caféet och där gick

höra hur åskådarna runt om 
oss diskuterade hur seglingar-
na skulle gå men det var på ett 
språk som vi inte förstod oss på. 

Kappseglingen startade klockan 
10 alldeles framför våra fötter. 
Vi kommer att kunna se båtar-
na när dom seglar ut mot Göta 
Älvs mynning mot havet och 
där försvinna ur våran åsyn i 
flera timmar. En vänlig man 
från GKSS förklarade för oss att 
detta var en Triangelbana som 
gick ut i havet väster om kus-
ten förr att sen återvända hit för 
målgång. Herre jösses, det lät 
som om dom skulle ända bort 
till England!                                         

Båtarna hade delats upp i oli-
ka klasser och att det var därför 
man hade flera starter. Gertrud 
och jag tyckte det var orättvist 
för dom som fick starta sist dom 

kom ju sist i mål. Men Gustavs båt star-
tade i första klass så då kändes det plöts-
ligt bra. Vi fick också höra att idag skulle 
många kända personer delta i segling-
arna. Det var utöver Direktör Pripp och 
Skeppsredare Dan Broström i sin båt

När Gustav kom hem var han svår att få 
tyst på. Så mycket han hade att berätta, 
detta var ju höjdpunkten i hans liv. Han 
berättade vad som hände när dom gick 
för ”bar bords halsar”, men jag inte fatta-
de alls vad han menade med det.
Var det nått dom hade fått i sig på Mira-
mar kvällen innan? 
Ja, så här kunde det se ut. Men detta är 
självklart en uppdiktad historia men som 
är baserad på fakta.              
                                                                                                         
Den Internationella Kappseglingen gick 
under Göteborgsveckan 1901 och delta-
garna var idel kändisar. Finns upplagd på 
GKSS hemsida.

Borgila flera andra för Gertrud och mig 
okända kändisar som räknades upp. Det 
var livligt i starten och det såg många 
gånger ut som om dom skulle krocka 
med varandra. Hur bar dom sig åt för att 
svänga så hastigt?                                                                                                                       

Vi satt kvar ett par timmar och lapade 
sol och njöt av havsluften. Detta var en 
helt fantastisk upplevelse för oss men vi 
kunde tyvärr inte stanna till målgång utan 
var tvungna att ta ångbåten tillbaka in till 
staden igen. Gertrud och jag hade mycket 
att diskutera på väg in till station Klippan 
där vi steg av båten och på promenaden 
upp till Slottsskogsgatan där vi bor.

det som vanligt hett till! Tänk här var min 
Gustav med, hoppas han skötte sig väl! 

Gertrud och jag tog plats på en bänk all-
deles framför startplatsen. Härifrån kun-
de vi se när ”pöjkarna” förberedde sig 
inför dagens strapatser. Vi kunde också
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SF Pontona 
Stenungsbaden Yacht Club 
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Volvo Penta

Göteborgs Kungl. Segel Sällskap grundades 1860 och är i dag en av Sveriges största 
idrottsföreningar och ledande inom segling. Basen för vår verksamhet är vårt klubb-
hus i Långedrag, inte långt från Göteborgs centrum. Med GKSS är du i gott sällskap. 
Varje år väljer mer än 1200 barn, ungdomar och vuxna att utbilda sig under vår 
ledning. Att välja GKSS är ett steg mot en aktiv och meningsfylld fritidssysselsättning, 
livslångt kamratskap och framgångsrikt tävlingsseglande.

Huvudsponsor
Bra Bil 
Trendmark

Nationell sponsor 

Agapi Club 
Arvsfonden
Baltic 
Båtmässan Göteborg 
Castellum
Celab Communications 
Cubsec Bevakning 
Dockyard Hotel 
Göteborgs-Posten

Göteborgstryckeriet
International
North Sails

Vi är med i Team GKSS.
Och hoppas vi blir fler. NU VÄNTAR TOKYO! 

Nu tar vi sats mot OS i Tokyo och hälsar
seglare och företag välkomna till Tokyo-
klubben.
Vår målsättning är fortsatt att GKSS seglare skall ges möjlighet 
att nå sina mål och representera Sverige på OS. Det är mycket 
träning, material och transporter som skall finansieras liksom 
ett stort antal mästerskap och världscupseglingar på vägen.

Tokyo-klubben, eller OS-klubben, är GKSS organisation där vi 
sammansvetsar Göteborgs entreprenörer och näringsliv för att 
stötta och finansierar lovande ungdomars satsning för att segla 
mot OS-medaljer i Tokyo 2021.

●AB Volvo Penta ●Ackert ●Armatec ●B Palmqvist AB ●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 ●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

Nya medlemmar Doris Lagergren, Florence Strömberg, 
Adrian, Nilsson Markung, Astrid Gran-
fors, matheo Rydell, Filip Appelqvist, 
Axel Vannesjö, Hildur Wettergren, Liv 
Olander, Nathalie Edbom, Ebba Block, 
Oliver Engstrom, Elin Härdner, Louise 
Hamilton, Lykke Wetter, Isabelle Garf-
vé, Victor Brunger, Benjamin Jönsson, 
Victoria Jönsson, Alfred Ekselius, Ag-
nes Lundgren, Linnéa Molse, Sally 
Börve, Dag Dunér, Jesper Folkesson, 
Lennon Denzler, Elliot Siljeäng, Theo 
Siljeäng, Hannah Schepke, Joel Schep-
ke, Agnes Aust, Lars Lövsund, Thor 
Bang-Melchior, Miranda Pontén, El-
vis Pontén, Amanda Karlberg, August 
Ahlqvist Malina, Colin Berg, Theodor 
Brudö, Algot Brudö, Elsa Castmo, Elsa 
Särneö, Hilda Härnqvist, Philip Rydin, 
Alexia Nylund, Gabriel Hylander och 
Elliot Nilsson.

GKSS hälsar välkomna:

Mimoza Sekuloska, Anna Ekström, 
Arvid Ekström, Liv Ekström, Eme-
lia Lauritzen, VIktor Lauritzen, Au-
gust Oscarsson, Pierre Cederholm, 
Lena Fostvedt, Helén Andersson, Liv 
Bryngelsson, Alicia Westerberg, Max 
Winterquist, Axel Lindgren, Henri 
Wessman, Vidar Karlsten, Elvira Nus-
pahic, Helle Ryffé, Frank Parry, Fox 
Parry, Elle Parry, Astrid Uggla, Ann 
Dahlsten, Magnus Christoffer Precht, 
Beata Berg, Harald Malmgård, Jack 
Molund, Henry Fabiansson, Tyra Ax-
hede, Evert Westerlund Nilsson, Kalle 

Ryffé, Ludwig Löfgren, Alice Hallin, 
Filippa Andersson, Therese W Ericsson, 
Hampus Ericsson, Emil Ericsson, Charlie 
Ekström, Agnes Wåhlin, Leia Isaksson, 
Håkan Frostne, Alma Hagen, Ester Mark-
hede, Johanna Delborn, Anton Klang, 
Alex Klang, William Josefsson, Esme-
ralda Lund, Axel Rask, Felicia Kantling, 
Emelie Carlsson, Viktor Nordén, Harald 
Nordén, Gunilla Elmér Lans, Alice Hal-
lenborg, Hanna Hallenborg, Clara Ander-
son, Axel Uggla, Anna Hernqvist, Nora 
Welander, Joakim Van, Broekhoven, Oli-
via Schultz, Lovisa Frostne, Stella Frost-
ne, Juilia Frostne, Thorbjörn Eskilstorp, 
Angelique Eskilstorp, Christofer Rosen-
gren, Karolin Rosengren,Albert Rosen-
gren, Juni Dixon, Albertina Wikland, 
Thea Berling, Rasmus Gross, Alma Adri-
an, Amanda Skanselid, Carl-Wilhelm 
Roos, Filippa Andersson, Lotta Lagergren, 

Seglarkrogen visar riktig sport!
"Älskling, jag ska bara glida ner 
till baren och kolla Americas Cup". 

Tänk dig att kunna säga den meningen till 
din respektive! Sicken dröm. Synd bara 
att det inte finns några sportbarer som 
vänder sig till oss seglare på detta sätt. 

Tills nu! 

I samarbete med Seglarkrogen så kom-
mer vi nu kunna visa segling i Kunga-
rummet när det streamas seglingar under 
2021. Vi hoppas och tror att detta kom-
mer kunna skapa en mötesplats för oli-
ka delar av klubben och att det ska bidra 
med mycket medlemsvärde till samtliga 
medlemmar. 

Jag ser framför mig en riktigt härlig stäm-
ning (låt oss för tillfället glömma rådande 
pandemi, ok?), fullt med folk och vinster 
i Allsvenskan - glädjen är enorm, det 
skålas, kramas och highfivesen svingas i

rummet. Allt detta samtidigt som man 
avnjuter ett riktigt gott mål mat gjord av 
mästerkrögaren Pontus - inte dåligt, va?

Vi vill lägga vikt vid att detta endast 
kommer vara möjligt om vi ser det som 
ett samarbete mellan GKSS och Seglar-
krogen, delvis att krogen också tjänar på 
detta. Så, när det är dags vill vi givetvis 
att man handlar i baren. 

Det finns väl inga härliga grejer som inte 
läggs med en brasklapp i dessa dagar? 
I skrivande stund har regeringen precis 
gått ut med att man inte bör samlas mer 
än 8 personer på sammankomster, blir 
därför svårt att kunna se Americas Cup 
Christmas Race som planerat den 17-20 
december. Det vore oansvarigt att anord-
na ett event just nu. Med denna brasklapp 
kan vi ju hoppas att dimman lättar och att 
följande schema kan vara möjligt att vi-
sas under 2021. Mer info kring vilka av

Januari, Februari: 
Prada Cup Finals 15 jan-20 feb

Mars: 
America’s Cup 6-21 mars

April: 
Sail GP 17-18 april

Juni: 
Sail GP 4-5 juni

Juli: 
GKSS Match Cup
+ Allsvenskan när datum är satta

dessa event och bestämda dagar som blir 
verklighet (det kommer alltså inte visas 
segling 37 dagar i sträck under januari 
och februari t.ex. även om det vore fan-
tastiskt) kommer skickas ut på mail och 
synas i sociala medier. 

Det skålas, kramas och highfivsen         
               svingas i rummet
Text: John Holmgren

Kungarummet år 2008. Foto: Alf Tornberg            

  God Jul  God Jul

     och      och 
Gott Nytt År
Gott Nytt År
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