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Ett av vårens säkraste vårtecken i Gö-
teborg är den efterlängtade båtmässan. 
När vi vakande upp på morgonen av 
båtmässans öppnande var marken vit av 
snö, en påminnelse att det tyvärr är en 
stund kvar innan båtsäsongen verkligen 
drar igång. Båtmässan innebar fullt av 
aktiviteter för GKSS, det var Tune up, 
Peter Klocks Minnesfonds prisutdelning, 
OS-klubbens sammankomst med mera. 
Otroligt härligt att träffas och få snacka 
segling igen. 

Vi står inför ett spännande år med 
massor av aktiviteter inplanerade i 
kalendern. Jag vill redan nu passa på och 
bjuda in er till GKSS årsmöte den 4 maj 
då vi även officiellt öppnar hamnen. Ni 
får inte heller missa vår klassiska Regatta 
den 6 juni, som vi i år kompletterar med 
GKSS klubbmästerskap för jollar samma 
helg. GKSS Match Cup Sweden genom-
förs återigen på Marstrand den 4–9 juli. 

GKSS har arrangerat MCS sedan 1994. 
Under de senaste åren har vi samarbetat 
med olika partners för den kommersiella 
delen av eventet, men i år tar vi tillbaka 
hela tävlingen och alla event runtom-
kring och arrangerar allt själva.

Förutom ett stort och gediget kapp-
seglingsprogram genomförs nu en stor 
investering i hamnen där det gör det 
möjligt för klubben att underlätta för 
varje båtägare att betala för sin egen 
el-förbrukning. Elpriserna har ju skjutit 
i höjden i år och klubben har gjort flera 
insatser för att minska klubbens egen 
el-konsumtion och det med glädje som 
vi kan meddela att det har haft effekt 
och vi har sänkt förbrukningen med flera 
procent. Elpriserna påverkar självklart 
klubbens ekonomi men bidrag från både 
kommunen och det nationella el-bidra-
get gör att vi inte är oroliga för de ekono-
miska konsekvenserna det inneburit

med höjda el-priser utan har haft god 
möjlighet att parera dessa kostnader. 

Våra seglarskolor är mer eller min-
dre slutsålda vilket så klart är mycket 
positivt. De otroliga minnen som GKSS 
skapar för våra barn och vuxna är något 
vi verkligen skall vara stolta över. 

Som sagt som ni ser vi står inför ytter-
ligare ett fullspäckat år med en massa 
aktiviteter på alla våra anläggningar, så 
det är med stor glädje som jag ser fram 
emot ytterligare ett fantastiskt år för 
klubben!

Alice von Geijer
Sällskapets ordförande
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Båtsäsongen är på gång 
men det dröjer

Foto: Ingela Vågsund

Efter två års frånvaro kunde Båtmässan till 
mångas stora glädje äntligen slå upp por-
tarna igen. Mässan är av tradition start-
skottet för GKSS funktionärer att träffas 
och börja fundera över vilka tävlingar man 
vill engagera sig i. Kappseglingskommittén 
presenterade ett gediget program från 
mässans stora scen, och ser nu fram emot 
en säsong med mycket glädje och gemen-
skap. Kappseglingskommittén välkomnar 
såväl nya som gamla funktionärer att vara 
med i en mängd spännande, roliga och 
inte minst lärorika event.

− Vid våra kappseglingar behövs funk-
tionärer på såväl vatten som land, och 
har du ingen erfarenhet sedan tidigare, 
så lovar vi att ge dig det. Ett bra tillfäl-
le för det är vår funktionärsdag som 
planeras på Långedrag den 22 april, säger 
Annika Carlunger, nytillträdd ordföran-
de i kappseglingskommittén. 

Matchracing
Precis som de senaste åren inleds 
kappseglingssäsongen med matchracing 
på Långedrag, och i år har Långedrag 
Match fått rollen som kval till IceBrea-
ker. Kappseglingskommittén ser det som 
ett utmärkt tillfälle för nya besättningar 
att komma in i tävlingsformatet. Annika 
Ekman är den som ansvarar för matchra-
cingen på GKSS, och börjar så smått 
fundera på sin efterträdare.

−Jag skulle önska att det kom in någon 
yngre person som kunde slussas in 
för att på sikt kunna ta över min roll 
och driva matchracingen vidare, säger 
Annika.

Allsvenskan
Även i år har GKSS fått förtroendet 
att arrangera en av deltävlingarna i 
Allsvenskan Segling i samarbete med 
Svenska Seglarförbundet. Denna tävling 
kommer tillsammans med OCR-regattan 
att bli säsongens funktionärsmässigt 
största event på Långedrag och förhopp-
ningsvis även publikmässigt stort. Förra 
årets tävlingsledare i Allsvenskan, Kicki 
Hedström, lämnar nu över stafettpinnen 
till Lars Lindvall, men kommer finnas 
med i projektgruppen hela vägen.

− Jag älskar Allsvenskan, både att segla 
den och arrangera. Men det är bra att 
dela ansvaret och nu lämna över rollen 
som tävlingsledare till Lars. Vi arbetar 
just nu för fullt med sponsorer, och 
förutom att Allsvenskan är både en rolig 
och publikvänlig tävling är det också ett 
bra tillfälle för lokala företag att synas, 
säger Kicki. 

OCR-regattan
OCR-regattan blir större, och för första 
gången på många år välkomnar vi E-jol-
leklassen tillbaka till Långedrag. För

E-jollarna ingår OCR-regattan i deras 
Elitserie samtidigt som regattan även 
är en Europacup-tävling för 29er och 
GP-tävling för Ilca (Fd Laser).

−Det är jätteroligt att OCR-regattan nu 
växer, och det hade varit kul om vi kunde 
skapa en tradition av att GKSS OCR öpp-
nar säsongen och KSSS OCR avslutar den 
med sin tävling på hösten, säger Fredrik 
Utterström, tävlingsledare för GKSS OCR. 

SM i Drake
Ett annat glädjeämne är att vi för andra 
året i rad har fått uppdraget från Svensk 
Drakklubb att arrangera SM i Drake på 
Marstrand. Här har vi Göran Ahlström 
som mycket erfaren tävlingsledare, och 
han ser med glädje fram emot tävlingen.

−Det var ett mycket trevligt arrang-
emang förra året, och om det blir som 
utlovat så kommer det återigen spridas 
kunglig glans på prisutdelningen. Ja, 
Oscar II har lovat att komma förbi även i 
år, säger Göran, och låter mycket nöjd.

Du som vill vara med som funktionär 
gör en intresseanmälan på gkss.se. Har 
du frågor går det bra att mejla till 
kappsegling@gkss.se. 

Varmt välkommen som funktionär!

Karin Koritz är kappseglingskoordinator

Text
Karin Koritz

Foto
Karin Koritz

På funktionärsdagen ingår övning i båthantering.

Välkommen till
en ny säsong
som funktionär
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Din roll i GKSS styrelse? 
Jag är ny vice ordförande i GKSS styrelse.

Vem är du?
I en 20-talsvilla en bit från GKSS hamn 
bor jag tillsammans med min man 
Micke, våra två barn Adrian och Albin 
och vår lilla katt. Jag är 48 år och arbetar 
som arkitekt, men när jag inte jobbar 
är jag gärna ute, helst på fjället – eller 
havet. 

Vilken är din koppling till båtar och hav?
Jag växte upp i Hamburgsund och havet 
har alltid varit viktigt. Jag har semester-
seglat, långseglat och kappseglat. GKSS 
hittade jag till i samband med att jag 
började segla matchracing. Sedan dess 
har det blivit många regattor, de allra 
flesta med Linda Rahm som rorsman, 
tillsammans har vi bland mycket annat 
en VM-medalj på meritlistan. Jag har 
också seglat jollar, kanoter, skutor och 
andra kölbåtar. Vi har en gul IF som vi 
seglat upp och ner längs kusten i 25 år. 
Allra bäst mår jag i den yttersta skärgår-
den.

Vad önskar du åstadkomma i din roll i 
GKSS styrelse?
Jag ser fram emot att arbeta strategiskt 
med att utveckla GKSS, och i styrel-
sen så hoppas jag kunna bidra med ett 
brett perspektiv. Seglingen har gett 
mig otroligt mycket och jag vill gärna 
arbeta för att så många som möjligt 
kan få chansen att komma ut på havet 
och få uppleva det. Jag vill också gärna 
se våra fantastiska fastigheter, inte 
minst klubbhuset, utvecklas till sociala 
mötesplatser till glädje för alla våra 
medlemmar.

Din roll i GKSS styrelse?
Jag är vice ordförande, vilket innebär att 
jag har en lite friare roll än att agera i spe-
cifika kommiteer. Primärt är det givetvis 
att stötta vår ordförande Alice i att hante-
ra alla delar som hamnar på hennes bord. 

Vem är du?
Jag är en snart 50 årig mångsysslare som 
gillar teknik & människor vilket gör att 
jag trivs utmärkt i min roll som VD för 
konsultbolaget Meridion. Vid sidan av 
jobbet och havet så fuskar jag även med 
olika rock/punkband på hobbynivå.  

Vilken är din koppling till båtar och hav?
En typiskt familjeseglare som fick en 
omvändning tack vara GKSS Match Race 
center år 2000, varpå jag började segla 
ganska seriöst och höll på med match 
racing till 2019. Detta ledde i sin tur till att 
jag fick blodad tand och tränat ungdom-
mar i Slören, seglat BigBoat Race, Gotland 
Runt och förra året ARC över Atlanten. Jag 
är också en inbiten vindsurfare som seglar 
året run. Jag har dessutom samlat på mig 
en massa brädor och segel så vill man pro-
va vindsurfing så är det bara att säga till.

Vad önskar du åstadkomma i din roll i 
GKSS styrelse?
Jag brinner för att det skall bli en ännu 
mera aktiv gemenskap där seglingen står 
i centrum. Jag ser framförmig att alla 
träningar & tävlingar går att följa och 
kommentera från klubbhuset via diverse 
tekniska hjälpmedel. Att vi som med-
lemmar alltid passerar våra faciliteter 
i Långedrag & Marstrand för att ta en 
kopp kaffe och då se om det finns andra 
som man kan småtävla med när man 
ändå skall ut och segla.  
 

Din roll i GKSS styrelse?
Jag är ordförande i Kappseglingskom-
mittén.

Vem är du?
Jag är en glad, järv och positiv person 
som älskar segling, teknik och utma-
ningar. Jag är Chalmerist som jobbat 
många år inom båtbranschen. Jag brin-
ner för att utveckla och utvecklas ihop 
med andra.Idag jobbar jag som KAM på 
EDR Medeso med simulerings mjukvara 
och driver och utvecklar digitala lösning-
ar och simulerings verktyg för industrin. 
Digital tvilling, virtuell testning och 
validering etc. Min devis är: Älska segla, 
älska tävla och älska vinna.

Vilken är din koppling till båtar och hav?
Oj den är i allt och på alla plan.
Hav och båtar har alltid varit nära och 
jag har seglat så länge jag kan minnas. 
Första bilden på mig i segelbåt är jag 
3 månader och i pappas 5.5a Fram II. 
Under Chalmerstiden jobbade jag på 
Albatross Segelmakeri och när färdig 
började jag på GKSS kansli. Först som 
ansvarig för hamn och båtplatser och se-
nare drev jag GKSS Match Race Center. 
2005 började jag som säljare på Båtsys-
tem och var där i 7 år. 
Parallellt med jobbet har jag alltid seglat 
och tävlat. Först i J24 och senare i 606 
för att sedan verkligen landa i match 
racingen 1997 och jag har tävlat på hög-
sta nivå i match racing sedan dess. Först 
med Marie Björling och sedan 2013 med 
Anna Östling och teamet WINGS. 
Jag sitter i SSFs styrelse sedan 2015 med 
fokus på elitfrågor samt i World Sailing 
Match Racing Sub Committee sedan 
2021. 

Vad önskar du åstadkomma i din roll i 
GKSS styrelse?
Jag brinner för att utveckla och göra vår 
sport tillgänglig för alla, hela livet och jag 
hoppas att jag i kappseglings kommit-
teen kan bidra till det. Jag är så tacksam 
att få verka i en så rutinerad och dyna-
misk grupp som gänget i kappseglings- 
kommitteen. Det känns att alla i grup-
pen har ett stort brinn för sporten och vi 
verkligen vill skapa förutsättningar för 
att genomföra och arrangera välkom-
nande och proffsiga event. 
Målet är att arrangera regattor som 
motsvarar de önskningar och den vision 
GKSS har för både bredd och elit inom 
både jolle, kölbåt, matchracing, sprint 
och foil. För mig är segling en idrott och 
en livsstil, som utmanar och utvecklar 
oss som individer och team på ett fantas-
tiskt sätt och det vill jag skall genomsyra 
det vi gör. Vi skall jobba långsiktigt och 
skapa förutsättningar för våra seglare 
och funktionärer att fortsätta vilja segla, 
tävla och vinna/utvecklas ute på våra 
vatten. 

Anna Nordlander Johan Bystedt Annika CarlungerIntervjuer
Alf Tornberg

Foto
Anna Nordlander
Johan Bystedt
Lisa Forsell

Jag ser framförmig att alla 
träningar & tävlingar går 
att följa och kommentera 
från klubbhuset via diverse 
tekniska hjälpmedel.
                        Johan Bystedt

Jonas Länje, Elisabeth Länje, Annika Ölme, Henrik Grönlund, Anna Grönlund, 
Rebecca Flohr, Fanny Ellsinger, Gossebarnet Ahlström, Casper Grönblom, Rune 
Thoralfsson, Sofie Norman, Henrik Cederhed, Petra Cederhed, Elvira Cederhed, 
Lennart Cedenkvist, Oskar Egerö, Jacob Holmqvist, Fredrik Kangevall, Karl 
Ter Vehn Lexell, Lina Wallberg, Saaya Sorrells-Weatherford, Marcus J. Belsby, 
Izabella Löfström, Kajsa Andersson, Elin Nelsén, Elin Hasselblad, Amanda 
Sundbeck Holmqvist, Henry Bergius, Arvid Holmqvist, Vidar Holmqvist, Jasmin 
Aronsson El Kachani, Beatrice Sundbeck Holmqvist, Oscar Davison, Mikael 
Ström, Antony Christensson, Linus Adielsson, Per Seglevi, Paula Seglevi, Lykke 
Seglevi, Nike Sfiris, Sofia Norman, Philip Ahlqwist, Pernilla Ahlqwist, Julie 
Ahlqwist, Arthur Gibbs, James Ahlqwist, John Wallgren, Åsa Wallgren, Tobias 
Andersson, Gabriella Settergren, Carlos David Gonzalez Uribe, Theodor Setter-
gren, Winston Settergren och Gabriel Westin.

GKSS hälsar välkomna:

Nya i styrelsen
och nya
medlemmar
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Text
Alf Tornberg

Foto
Bim

Att trycka in en heltäckande inter-
vju med Göran Petersson om hans 
seglarliv på en sida i Seglarbladet är 
förstås en omöjlighet. Men något 
får plats. Kanske kommer det fram 
något om Göran som ni inte visste.

Det finns nog inget inom segling som 
Göran Petersson inte varit inblandad i. 
Egen segling naturligtvis, men också som 
domare och seglingsledare. Och framför 
allt som beslutsfattare inom segling på 
alla nivåer; GKSS, Svenska Seglarförbun-
det, Internationella Seglarförbundet och 
Internationella Olympiska Kommittén.

Det var inte många som blev förvånade 
när han förra året blev invald i Svensk 
Seglings Hall of Fame som Sveriges mest 
meriterade internationelle seglingsledare.

För 60 år sedan blev han svensk mästare 
i 505.

− Ja, det var länge sedan. Det var jag 
och min bror som seglade 505. Vi börj-
de 1962–63 och slutade 1973 efter VM i 
Hongkong. Sedan arrangerade jag 505-VM 
i Marstrand 1974. Därefter har jag seglat 
Drake, mer eller mindre. Tre olika Drakar 
har jag haft, säger Göran Petersson.

År 1978, fick Göran en möjlighet att ta 
plats i Internationella Seglarförbundets 
regelkommitté genom att ledamoten 
från Finland Johan Otto Söderhjelm 
fick avgå eftersom han skulle bli skulle 
bli finsk justitieminister. Det var Gö-
rans första kontakt med internationell 
segling. Den kommittén blev han senare 
ordförande i.

Göran Petersson

Segling hela livet
Det var Görans bakgrund som jurist som 
gjorde att han blev invald i regelkommit-
tén. Sin jur. kand. tog han i Lund 1967. 
Advokat blev han 1977. Och det har varit 
hans yrke sedan dess.

Men innan den internationella karriä-
ren tog fart var Göran Petersson sekre-
terare i GKSS i fem år från 1975 till 1980 
och vice ordförande från 1981 till 1983.

− Jag var med i GKSS styrelse i åtta 
år och i Svenska Seglarförbundet ännu 
längre; i 17 år från 1978 till 1995. Där 
hade jag bland annat hand om regelfrå-
gor, föreläste och ordnade seminarier i 
regelfrågor, säger Göran. 

Det sägs om honom att ingen slog ho-
nom på fingrarna när det gällde regelfrå-
gor. Ingen tordes argumentera mot.

− Nä, jag hade nog en rimligt bra kun-
skap. Jag hade ju en yrkesbakgrund med 
vana vid att hantera och driva processer. 
Klart att det underlättade. Sen hade jag 
ett brinnande intresse och jobbade med 
regelkommittéerna både i Sverige och 
internationellt, säger Göran. 

Göran Petersson har fått en hel del 
utmärkelser genom åren. Bland annat en 
Kunglig medalj av 8:e storleken med hög-
blått band för betydelsefulla insatser för 
segelsporten. Den medaljen fick han 1995.

− Ja, det var roligt att träffa kungen i 
det sammanhanget. Du vet, sådant är 
inget man förväntar sig. Man blir full-
ständigt överraskad.

Göran hade en lång karriär i Interna-
tionella Seglarförbundets, ISAF, styrelse. 
Vice president blev han 1994. Han valdes

till organisationens president 2004 och 
blev omvald ytterligare en fyraårsperiod 
fram till 2012. 

− Det var en stor omställning. Jag var 
ju jurist, ordförande i regelkommittén 
och domare. När jag blev vice president, 
och ännu tydligare när jag blev presi-
dent, så måste man plötsligt bli politiker 
i stället. Och det är en stor omställning, 
jag försäkrar! Det är svårt att föreställa 
sig. Men jag var rimligt förberedd på det, 
säger Göran.

Den internationella karriären har innebur-
it mycket resande och närvaro vid kolos-
salt många VM i alla möjliga klasser och 
även många OS. Göran var också engage-
rad i Internationella Olympiska Kommit-
tén mellan 2009 och 2018. Dessutom var 
han vice president i ICAS, högsta dom-
stolen för sport, från 2014 till 2018. Ett så 
långt internationellt engagemang måste 
innehålla massor av trevliga minnen.

− Det trevliga är ju att bli vald – när 
man försöker bli vald och verkligen blir 
det. Sedan är det ju alla de människor 
man får träffa för att man är president 
i ett internationellt idrottsförbund. En 
massa intressanta människor som man 
eljest inte får träffa. Drottning Elizabeth 
av England var en sådan person. Det var 
under London-OS 2012. Hon var en im-
ponerande dam. Hon hade kunskap om 
vad vi pysslade med. Visserligen stod det 
någon och viskade i örat till henne. Men 
hon plockade upp det elegant. Impone-
rande, minns Göran. 

På senare tid har Göran engagerat sig i 
GKSS historiska grupp. 

−Ja, jag gör detta av ett starkt intresse. 
Vi har väldigt trevligt och vi får in myck-
et positiv respons, material, text och 
bilder. Det är en bra grupp att jobba med 
– en god sammanhållning och högt i tak. 
Gruppen hade en stor inverkan på resul-
tatet när hamnen friköptes för något år 
sedan. Gruppen tog fram underlaget och 
kunde visa var kostnaderna låg någon-
stans och få ner priset avsevärt. Sedan 
görs det också  ett enormt arbete med 
arkivering. Se bara på allt material som 
skannats in och gjorts tillgängligt för alla 
medlemmar på nätet. Alla nummer av 
Seglarbladet från 1911 till exempel, säger 
Göran Petersson.
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ga utveckling. Utöver det sportsliga
engagemanget premieras de som visat
tecken på god kamratskap, det vill säga,
de som varit sjysta mot sina seglings-kol-
legor och andra i sin seglingsklubb.
Stipendiet innebär bl.a. ett ekonomiskt
bidrag om 15 000 kronor per seglare.

– Det är med glädje vi återigen kan
använda båtmässans scener som platt-
form för att presentera våra stipendiater.
Utöver det ekonomiska bidraget anser
vi det viktigt att seglarna blir synliga i
en miljö med olika aktörer inom segling
och potentiella sponsorer. Vi är oerhört
tacksamma för att vi får vara en del av
evenemangen och till alla de som hjälpt
till för att göra utdelningarna till något
speciellt. Jag vill även passa på att önska
Svea, Thea och Cornelia lycka till! Det
blir kul att följa er utveckling, säger
Oscar Klock som är ordförande i Peter
Klocks Minnesfond.

Ungdom & Segling
Under GKSS-dagen på båtmässan dela-
des det ut stipendier till fyra ungdomar 
från Gårdstensprojektet numera kallat 
Ungdom & Segling. 

Några kanske undrar vad Ungdom & 
Segling är. Det är ett integrationsprojekt 
inne på sitt 18:e år. Projektet är ett sam-
verkansprojekt, ursprungligen, mellan 
GKSS, Rotary Långedrag och Gårdstens-
bostäder AB. Parterna har skapat ett 
framgångsrecept som de gärna vill dela 
med sig av och är väldigt stolta över.
Cirka 440 ungdomar från Gårdsten har
hittills fått lära sig att segla tillsammans
med ungdomar från andra delar av Göte-
borg i, som det anses, ett av Sveriges mest 
lyckade integrationsprojekt. Nytt sedan 
2021 är att Göteborgs Hamn AB har gått 
in och stöder verksamheten såväl ekono-
miskt som organisatoriskt. Vilket gjort 
att verksamheten utvecklas ytterligare.

De fyra ungdomarna fick sina stipendier
med motiveringen ”För sitt goda
föredöme för seglande ungdomar från
Gårdsten”. Stipendiesumman är på 5 000
kronor vardera. Stipendiet är avsett för
att köpa sjö-och seglarkläder hos GKSS
nya klädsponsor Pelle P AB. När detta
blev känt ville Pelle P också vara med,
genom att ge stipendierna en extra
guldkant, och ”dubbla” stipendiets värde
genom att ge stipendiaterna 50% på allt
de köper på Pelle Ps webshop – gissa om
det glittrade/tårades i ett flertal ögon.
Ungdomarna är systrarna Sundus och
Samia Mohamed samt Elli Hukic alla tre
numera instruktörer på GKSS och Sofia
Kateva, elev som brinner för segling och
gjort stora framsteg.

Peter Klocks Seglingsstipendium
Efter uppehåll under pandemin var det
åter dags att dela ut stipendier ur Peter
Klocks minnesfond och under fredagen
den 3 februari hölls GKSS TuneUp som
en del av båtmässans smygpremiär. Som
sista del i programmet delades ett av
Peter Klocks Seglingsstipendium ut till
Svea Sahlin. Svea vann JSM 2022 i ILCA6

(fd. Laser Radial) och placerade sig på en
28:e plats av 80 seglare på U21 VM 2022.
Hon har visat ett stort engagemang för
sin idrottsliga utveckling, en hög ambi-
tion för sin framtida karriär och varit en
god kamrat mot sina segling-kollegor.
Torsdagen den 9 februari var det dags för
GKSS dag på båtmässan och som avslut-
ning på dagen delades det andra stipen-
diet ut, denna gång till Thea Zeeberg och
Cornelia Widestam. Thea och Cornelia
seglar 29er tillsammans och under 2022
representerade de Sverige på UVM i
Haag, vann JSM för tjejerna och vann
finalen i Europacupen i Garda. Thea och
Cornelia har även visat att de är sjysta
mot varandra likväl som mot andra på
klubben, hamnplan eller ute på vattnet.

Peter Klocks Minnesfond vill främja
seglingsungdomar mellan 15 och 19 år i
Västsverige. De som erhåller stipendium
kan, men behöver inte nödvändigtvis,
vara de som varit bäst resultatmässigt.
Det skall vara minst lika meriterande att
visa stor vilja och ambition att utvecklas.
Därför är stipendiet ämnat för de som
visat störst engagemang för sin idrottsli-

På GKSS dag på Båtmässan i Göte-
borg, torsdagen den 9 februari, de-
lades det ut stipendier till fyra ung-
domar från Ungdom & Segling samt 
Peter Klocks Seglingsstipendium.

Text
Anders Andrén
Oscar Klock

Foto
Thomas Rahm
Niklas Axhede

Seglingsstipendier 
på Båtmässan

Team Sandqvist: Johanna Sommarlund, Sandra Sandqvist, Lisa Gerkman, Ann Johnsson, Malin Tengström.

Oscar Klock delade ut Peter Klocks Seglingstipendium nr 2 till Thea Zeeberg och Cornelia Widestam.

Peter Klocks Seglingstipendiun nr 1 till Svea Sahlin. Foto: Niklas Axhede
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Tidigare segrare
1994 Peter Gilmour, SWE
1995 Peter Gilmour, SWE
1996 Bertrand Pacé, FRA
1997 Peter Gilmour, JPN
1998 Peter Gilmour, JPN
1999 Peter Gilmour, JPN
2000 Dean Barker, NZL
2001 Russel Coutts SUI
2002 Dean Barker, NZL
2003 Chris Law, GBR
2004 Russel Coutts, NZL
2005 Peter Gilmour, AUS
2006 Ingen tävling
2007 Björn Hansen, SWE
2008 Mattias Rahm, SWE
2009 Peter Gilmour, AUS
2010 Ben Ainsle, GBR
2011 Ian Williams, GBR
2012 Björn Hansen, SWE
2013 Björn Hansen, SWE
2014 Björn Hansen, SWE
2015 Björn Hansen, SWE
2016 Phil Robertson, NZL
2017 Phil Robertson, NZL
2018 Yann Guichard, FRA
2019 Phil Robertson, NZL
2020 Phil Robertson, NZL
2021 Björn Hansen, SWE
2022, Jean-Baptiste Bernaz, FRA

Women´s Trophy
1999 Dorte O Jensen, DEN
2000 Dorte O Jensen, DEN
2001 Dorte O Jensen, DEN
2002 Marie Björling, SWE
2003 Marie Björling, SWE
2004 Marie Björling, SWE
2005 Malin Milbourn, SWE
2008 Claire Leroy, FRA
2009 Katie Spithill, AUS
2010 Ekaterina Skudina, RUS
2011 Claire Leroy, FRA
2013 Stephanie Roble, USA
2018 Anna Östling, SWE
2019 Anna Östling, SWE
2020 Anna Östling, SWE
2021 Anna Östling, SWE
2022 Sandra Sandqvist, SWE

I år blir Matchcupen på Marstrand åter
igen en deltävling i den världsomspän-
nande World Matchracing Tour, där
vinnarna koras till världsmästare. Det
kommer att innebära att seglarna bjuds
in efter hur de ligger på den aktuella
världsrankingen och på World Matchra-
cing Tour. 

Vi som arrangör har ett par wildcard som
vi kan använda till lokala publikfavoriter
som bedöms att ha chans att preste-
ra toppresultat. Vi kan lova att ni få 
se världsstjärnor från Australien, Nya 
Zeeland, USA och hela Europa. Några 
gamla mästare, men också några av de 
nya stjärnorna som vill utmana om att 
få sitt namn på den åtråvärda trofén i 
Marstrand. 

Matchcupen är GKSS medlemmars
stolthet. I år planerar vi för en Meetup
på Marstrand där GKSS medlemmar kan
träffas och umgås och uppleva segling i
världsklass tillsammans. Boka redan nu
in vecka 27 på Marstrand. Vi återkom-
mer med tid och plats för ”meetupen”
senare.

Välkommen till GKSS Match Cup
Sweden 2023.

Bo Melin är ordförande i GKSS Event AB

Vad ingen kunde veta 1994 var att
Magnus idé skulle bli en av de största
och mest prestigefyllda match racing-
tävlingarna i världen. Och år efter
år skulle världens bästa seglare och
publik återkomma till Marstrand för att
skapa en folkfest som saknar motstycke i
seglingsvärlden.

De senaste åren har varit utmanade.
Restriktioner till följd av pandemin har
begränsat möjligheten till att bjuda in
internationella seglare och publik till
Marstrand. Trots det har vi ändå kunnat
arrangera tävlingen fast i ett mindre
och begränsat format. Sommaren 2022
togs restriktionerna bort och då visade
tiotusentalsbesökare att de längtat efter
att komma tillbaka Matcupen för att
se segling i världsklass och uppleva den
härliga atmosfären som bara Marstrand
kan erbjuda.

Planeringen av årets tävling pågår för
fullt. GKSS har alltid varit ansvariga för
den sportliga delen av tävlingen. I år har
vi ansvaret för hela eventet som bland
annat innebär införsäljning till sponso-
rer och partners. Mattias Rahm och
hans team är i full gång med att kontakta
företag, bemanna projektorganisationen
med funktionärer, söka tillstånd med
mera.

Välkommen till GKSS Match Cup
Sweden 2023 den 4 – 9 juli.
Det var en höstkväll 1993 då Magnus
Holmberg kom in till GKSS Klubbdirek-
tör Pelle Wikman och frågade om GKSS
skulle ha intresse av att stå som arrangör
för en väldscuptävling i matchracing.
Magnus föreslog att tävlingen skulle
genomföras utanför södra strandverken i
Marstrand. Skulle GKSS klara ett sådant
jättelikt evenemang, kan man segla en
världscup på en bana i södra hamninlop-
pet till Marstrand, hur ska tävlingen
finansieras…frågorna var många men
Pelle tycke idén var intressant.

Tillsammans med Sällskapets ordföran-
de Lars Wiklund träffade man företaget
Swedish Matchs vd Carl Stenström som
gillade idén och åtog sig att bekosta en
utredning. Magnus fick två månader på
sig att ta fram ett komplett förslag till
tävlingen.

Strax före invigningen av Båtmässan i
Göteborg 1994 fick man klartecken från
International Match Racing World Cup
Association att förslaget hade godkänts.
Under en presskonferens på Båtmässan
tillkännagavs nyheten att GKSS skulle få
arrangera en världscuptävling i matchra-
cing under namnet ”Swedish Match
Cup”.

I år har GKSS ansvar
för hela Matchcupen

Team Sandqvist: Johanna Sommarlund, Sandra Sandqvist, Lisa Gerkman, Ann Johnsson, Malin Tengström.

Text
Bo Melin

Foto
Alf Tornberg
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här var det åtta Kuttrar och arton Jakter.
Femte, sjätte, sjunde och åttonde

avdelningen fanns det fartyg mellan
8,95–16,50 meter. Även här var det tret-
ton Kuttrar och åtta Jakter.
Femte, sjätte, sjunde och åttonde avdel-
ningen fanns det fartyg mellan 8,95–
16,50 meter. Även här var det tretton
Kuttrar och åtta Jakter.

1897 årsbok beskriver hur sällskapets
fartygsregister såg ut år 1896:

Första och andra avdelningen fanns det
nitton fartyg i längder mellan 5,76–9,00
meter. Det var sex Kuttrar, elva Jakter,
en Yawl och en Spriseglare. Tredje och
fjärde avdelningen fanns det 26 fartyg i
längder mellan 6,50–11,28 meter. Även

visste att den rymliga, styfva och sjödugliga 
äldre typen ännu inom sällskapet hade 
många vänner, som alls icke hade öga eller 
sinne för de lättfotade, moderna sjöspöke-
na, såsom de nyare konstruktionerna på 
antydda håll så gärna benämnas, medan 
ett hastigt växande antal sportutövare, 
som bättre följt utvecklingen inom segling-
sidrotten, fått alldeles klart för sig, att, hur 
godt det än kan vara att ha det rymligt och 
bekvämt ombord, snabbhet och seglingsför-
måga likväl äro snart sagt de enda
egenskaper, som f.n. gifva en mönsterjakt 
rang och värde.

Möjligen för att med vederbörlig respekt se 
båda dessa starkt skiljda åsigter till godo 
beslöt man i enlighet med tidens sed att 
försöka sig på en liten kompromiss emellan 
det gamla, rymliga vestkustidéalet och den 
smäckra, moderna kappseglingskuttern. 
Och kompromiss blef det, fastän konstruk-
tören, som fick i uppdrag att knäcka nöten, 
höll på att få grå hår på affären. Konstruk-
tören C.O. Liljegren löste denna uppgift 
på ett överraskande lyckligt sätt,ty ”Aura” 
såsom 1896 års utlottningsbåt sedemera 
kallats, visade sig genast vara en förträfflig 
seglare, trotts all rikedom på överflödigt 
tonnage.

Vi hoppar nu fram till årsbok/matrikel
1888 där vi i en förteckning av GSS
fartyg, här är där uppställt i nummerord-
ning och inte i storlek eller avdelning.
Det är 65 båtar i variation i storlek
mellan 6,41 m – 16,0 m, allt ifrån center-
bordsbåt (utan längd angivelse) till en 16
meters kutter och en skonert (utan längd
angivelse) registrerad i London.

Det verkar inte ha förändrats nämn-
värt sedan 1872 årsbok.

Hur skulle då sällskapets utlottnings-
båt se ut
Nu hoppar vi framåt till 1896 och då
till valet av utlottningsbåt. Redan inför
beslut om 1896 års utlottningsbåt skedde
det heta diskussioner i sällskapet. Man
stod nu inför beslut om man skulle välja
den vanliga kostertypen eller våga sig på
den nya versionen med köl och fenor. Vi
läser i 1897 årsboken:

Under den tid af brytning mellan gammalt 
och nytt, emellan den äldre s.k. kostertypen 
och dess afläggare å ena sidan och de mo-
derna kappseglings kuttrarna med köl eller 
fena å andra sidan, en brytning, som vid 
tiden för fastställande af 1896 års nybygge 
för GSS ännu ej hunnit inom vår lokala 
segelsportverld fullt försigå, var det helt 
naturligt, att de lojala män, som för året 
ungerade såsom båtkommiterade, skulle 
känna sig något tvehågse i fråga om den 
typ, som för den nya båten borde väljas. De

lång. År 1862 startade sju båtar i storle-
kar mellan 19 – 24 fot. Samma bana men 
nu i laber bris, så alla startande båtar 
fullföljde. Denna gångvann ordförande 
Lihtman.

De kommande åren 1863 – 1866 var
ungefär lika tidigare där antal varierade
mellan sju - nio, och där Lithman an-
tingen vann eller kom tvåa i seglingarna.
Åren 1867 – 1868 ser vi en förändring av
fram för allt storleken på båtarna som
nu nästan alltid översteg 20 fot – 25 fot.
Framför allt var det nu många nya perso-
ner och båtnamn bland startande båtar.
Man hade år 1868 också tvingats att dela
upp seglingarna i två avdelningar, där de
mindre nu var sju stycken som vi kände
igen sedan tidigare.

År 1869 – 1870 var ganska lika, men
med antal båtar ständigt i ökande, och i
storlek.

År 1871 hade antalet båtar i större
storlekar ökat kraftigt, vilket ledde
till beslut att dela upp avdelningarna
i tre, där 1: sta var 28 fot och större,
den 2:a 22-28 fot och den 3:e 16–22 fot.
Första förteckning av sällskapets fartyg
i 1872 årsbok visar en variation på längd
i vattenlinjen mellan 16,4 fot - 52,7 fot.
Här fanns allt från Båt, Jakt, Kutter och
Skonert. Det verkar vara en samling
av allt som flöt och kunde segla som
nyttjades.

Vid grävande framåt till år 1899 fann
jag massor av intressant som jag bara
var tvungen att nysta vidare i. Vill gärna
dela med mig av dessa erfarenheter och
hoppas medlemmarna ska finna nöje i
denna artikel.

Jag startade alltså med 1872 årsbok
där en sammanfattning från sällskapets
bildande noggrant redovisades. Vi
börjar vid starten 1860 då det självklart
inte var så många båtar, då beslutades
i stället att man skulle provsegla några
alternativa båtar. För att under vintern
befästa båtbeståndets utseende och
art. Den 7 augusti 1861 vid ordinarier
sammankomst togs beslut att sällskapets
första kappsegling skulle äga rum senare
i månaden. Seglingen utgick från Nya
Varvet ut runt Böttö till Älvsborgsfjor-
den. Vinden var frisk västlig, åtta båtar
startade men endast fyra kunde fullfölja
kappseglingen i de kraftiga vind- och sjö-
förhållandena. Dessa båtar var i storlek 
mellan 17,7 fot – 24,2 fot längd över stäv. 
På andra plats kom sällskapets ordföran-
de Lithman med sin båt Sylfiden 19 fot 

Följande är mina funderingar
på hur fartygsbeståndet såg ut i GSS
på senare delen av 1800 talet.

Från årsboken år 1872 fanns en 
sammanställning på åren 1860–
1872. Jag fann också information 
i tidiga årsböcker om beslut som 
fattades genom åren.

Båtar på väg in mot mål. Här ser man representativa båttyper både gammalt och nytt.

Båt till vänster är Urania och den till höger Titania som representerar de nya kappseglingsbåtarna.

GSS fartygsbestånd
de första 40 åren

Text
Ola Selsvik

Foto
GKSS arkiv

GKSS HISTORIA
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Fysträning och teoriträffar med olika teman står på schemat
när seglarna i GKSS Jolleteam och Kappseglingsskolan har
vinteruppehåll från seglingen.

På temat fysträning började året med GKSS traditionella trä-
ningsläger i Sälen. Efter två års uppehåll på grund av pandemin
var det nu fantastiskt roligt att köra igen. Under fyra dagar i
början av januari hann vi med två till tre pass per dag på längd-
skidor och löpträning i backe. Deltagarna fick många bra tips
av vår rutinerade längdåkare Daniel Björndal. Mellan tränings-
passen var det härligt ”tjöt”, socialt trevligt och god mat på vårt
boende, Sälsäterns vandrarhem.

För att orka med och få nytta av all fysträning är det viktigt
att vara noga med kosten. Amanda Ottordahl, dietist och
personlig tränare, hade i december en bra föreläsning för våra
seglare. Temat var nutrition för idrottare med värdefulla tips
om hur man får i sig tillräckligt med energi under långa seg-
lingsdagar.

Ett annat tema som vi haft under vintern är idrottspsykologi.
Idrottspsykolog Karolina Edler besökte oss i början av januari
och pratade om motivationsfaktorer.

Kyle Langford hade ett mycket uppskattat föredrag om taktik
och strategi där seglare från jolleklasserna, J70, matchracing,
drake m.m. fick värdefulla tips.

För seglarna i Kappseglingsskolan har vi under vintern haft
en kurs i förarintygsteori.

Elitlagsseglarna har inte tagit någon vinterpaus i seglingsträ-
ningen. Under vintern har klasserna 470, Nacra och 49erFX
tränat på Lanzarote. Våra seglare har använt Marina Rubicon
på Lanzarote som vinterträningsbas under ett par år nu. Förut-
sättningarna med bra vindar och väder ger utmärkte tränings-
förhållanden.

Emil Bengtson har tränat tillsammans med landslagskolle-
gan Wille Kark i Vilamoura och Cadiz där stora delar av världs-
eliten i ILCA 7 klassen är samlad.

Nu längtar vi till att seglingssäsongen sätter i gång på hem-
maplan. I mitten av mars planerar vi att komma i gång med
seglingsträningen för seglarna i GKSS Jolleteam. Kappseglings-
skolan börjar sin seglingsträning i mitten av april.
För elitseglarna börjar vårens stora internationella tävlingar
i början av april med Trofeo Princesa Sofia på Mallorca och
sedan vidare till Semaine Olympique Francais i Hyères, Frank-
rike.

Daniel Birgmark
Sportchef

SEGLARBLADET, Göteborgs Kungl. Segel Sällskap, GKSS
 
Talattagatan 12, 426 76 Långedrag  •  Tfn 031-299040  •  Fler kontaktuppgifter på www.gkss.se
Bankgiro: 162-5912  •  Postgiro: 41035-7

Seglarbladet ges ut av GKSS dels som papperstidning och dels som pdf-fil  •  Utkommer sex gånger per år
Chefredaktör: Alf Tornberg, e-post: chefredaktor@gkss.se  •   Ansvarig utgivare: Thomas Rahm 
Produktion: AlfRed Media  •  Tryck: Färgtryckaren, Järfälla.  •  ISSN 0037-0916

Omslagsbild: Även i år kommer GKSS att arrangera en av deltävlingarna i Allsvenskan. Foto Daniel Stenholm.
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Fysträning i Sälen och
vinterträning i Lanzarote Pelle P

Poly-Produkter 
Portlux
SEB
Seldén Mast
SF Pontona 

Skipperi
Stena Line 
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 
Celab Communications 
Cleanboat 
Copysolutions 
Cubsec Bevakning 
Delphi 
Dockyard Hotel
Fredag
Göteborgs-Posten 
Göteborgstryckeriet 
International 
MVB
North Sails

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 - Pelle P

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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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  - 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
Macforum AB - Marstrands Havshotell - More Alliance AB - Pelle P 

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

Nu siktar vi mot Paris! 

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  - 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
Macforum AB - Marstrands Havshotell - More Alliance AB - Pelle P 

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

Trött på att sitta inne och jobba på somrarna! 
Är du över 18 år och tycker om att jobba med människor söker 
GKSS nu erfarna instruktörer för vår seglarskola för vuxna.
Som instruktör är det en fördel om du har tidigare erfarenhet 
av seglingsutbildning samt ett stort eget intresse för segling. 
Möjlighet finns att jobba från slutet av april till slutet av sep-
tember i både Långedrag och Marstrand. 
Vi har Undervisningen i Elan 310 o Cumulus. 
Låter detta intressant för dig och för mer information kontakta 
vuxenseglarskolan@gkss.se

Vi söker instruktörer till GKSS Vuxenseglarskola 2023



1-2 april     Långedrag Match / kval till 
      IceBreaker

29-30 april     GKSS IceBreaker, Långedrag

6-7 maj     GKSS Olympic Class Regatta/OCR,   
         Långedrag

13-14 maj     Vårregattan

2-4 juni     Allsvenskan Segling, Lånngedrag 

6 juni      Klassiska regattan, Långedrag

10-11 juni     GKSS Spring Cup, Långedrag

4-9 juli     GKSS Match Cup Sweden, 
      Marstrand

4-6 augusti     SM i Drake, Marstrand

9-10 september    GKSS Autumn Cup / Öppet SM i   
         matchracing, Långedrag

16-17 september    GKSS Foil Weekend, Långedrag

30 september-    Klubbmästerskap i matchracing,  
1 oktober     Långedrag

7 oktober     Klubbmästerskap för jollar,  
      Långedrag

Med reservation för ändringar av KM. 

Kappseglingsprogram 2023


