Magisk OS-sommar för svensk segling
VILKEN FANTASTISK SOMMAR vi har haft. När

vi äntligen fick komma i gång med både
seglarskolor och kappseglingar har det
varit full fart. Framgångsrikt har Seglarförbundets alla klubbar arrangerat kappseglingar och andra aktiviteter på ett ansvarsfullt sätt utifrån det ”corona-protokoll”
som Svenska Seglarförbundets coronagrupp publicerat. Tack för allt det fina jobb
som ni gjort där ute bland klubbar, klassförbund och distrikt.

I SLUTET AV juli var det äntligen dags för OS.

Ett uppdrag som våra landslagsseglare och
coacher förberett sig för under en lång tid.
Seglingstruppen bestod av nio seglare som
deltog i sex av de tio klasserna. Och vilket
OS de genomförde! Två magiska OS-silver
och flera framskjutna placeringar blev det
till slut för vårt landslag, SWE Sailing Team.
Detta efter att de bjöd på extremt spännande
seglingar och medaljfinaler som vi kunde
avnjuta hemma i våra TV-soffor.
Härligt att segelsporten med våra fantastiska seglare fått stå i rampljuset under
OS tillsammans med andra svenska idrottsstjärnor och på så sätt visat upp vår fina
idrott vilket inspirerar fler till bli nyfikna att
börja segla. OS har också visat att svensk

segling står sig stark och jag vill verkligen lyfta
på hatten och gratulera alla till en kanoninsats under sommaren olympiska spel, både
aktiva och ledare. Självklart gratulerar vi våra
tre silvermedaljörer, Josefin, Anton och Fredrik lite extra och ett flertal artiklar och reportage från OS kan ni läsa om i detta nummer.
FLERA FRAMGÅNGAR KAN på olika sätt också
läggas till sommarens resultatbörs. Svenska
mästare har korats som tillsammans med
våra OS-seglare kommer att göra upp om
vem som kan titulera sig Seglingens Mästare
vid årets seglarfest på Marstrand i oktober.
Internationellt har ungdomar och juniorer
visat att man kan räkna med svenska seglare
på kappseglingsbanorna och i skrivande
stund laddar just nu 18 svenska besättningar
för att göra upp om VM i ORCi i Estland.
Själv är jag på väg över Engelska kanalen
för att delta i årets upplaga av Fastnet Race
tillsammans med fem andra svenska båtar.
VILL DU VARA med och inspireras och vara en
del av utvecklingen av svensk segling, glöm
inte att boka in den 19 – 21 november då
Seglarträffen går av stapeln. Vi har en unik
möjlighet att ta var på det stora intresset vi
fått under OS för vår idrott och jag hoppas

att vi ser så många som möjligt på årets träff.
Än en gång tack för alla fina insatser
under sommaren.
Olof Granander

Ordförande
Svenska Seglarförbundet

PARTNERS

OFFICIELLT ORGAN FÖR SVENSKA SEGLARFÖRBUNDET: af Pontins väg 6, 115 21 Stockholm.
tel. 08-459 09 90. E-MAIL: ssf@ssf.se, övriga kontaktuppgifter finns på www.svensksegling.se
KANSLI: Marie Björling Duell (förbundsdirektör/sportchef), Åsa Blomqvist-Jonsson (ekonomi/administration), Magnus Grävare (förbundskapten), Jenny Axhede (utbildningskoordinator), Anders Larzon
(projekt), Emelie Lindström (föräldrarledig), Therese Wolgast (klubbstödsansvarig), Patrik Erlandson
(båtteknik/mätbrevsfrågor), Mats Olsson (PR/kommunikation), Marit Söderström Nord (kommunikation), Karin Knigge (föräldrarledig), Isabelle Lindsten (kappsegling/event), Eva Forslund (parasegling).
STYRELSE: Olof Granander (ordförande), Annika Ekman (vice ordförande), Mikael Stamming (skattmästare), Annika Carlunger, Arne Larsson, Kristina Hedström, Gustaf Lindskog, Eva Forslund, Johnie
Berntsson, Per-Olof Ekstrand.
Svenska Seglarförbundet, SSF, är svensk seglings riksorganisation med cirka 97 000
medlemmar fördelade på 324 klubbar, 16 distrikt och 66 klassförbund. SSF är anslutet
till Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté.
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U25-läger och clinic på Baggensfjärden hösten 2020 – och det blir ett nytt läger i år.

U25 – projektet för unga av unga
U25 är ett projekt vars syfte är att ge unga ledare de verktyg de behöver för att göra sin röst hörd
och engagera sig. Projektet strävar efter att beslutsfattare, oavsett om det är på klubb-, distriktseller förbundsnivå, ska spegla åldern på de aktiva i verksamheten. Text: Johanna Bergqvist Foto: Claes Lundin
U25-PROJEKTET STARTADES ÅR

2020 som ett initiativ från
Riksidrottsförbundet (RF) att
engagera fler unga i sin idrott.
Om detta vore en enkel uppgift
hade idrotten knäckt denna
gåta för längesedan, men utmaningen kvarstår.
Hur kan vi få ungdomar att
vilja engagera sig? Och hur
säkerställer vi fortsatt engagemang? Det är frågor U25-projektet jobbar aktivt med i förhoppning om att vi i framtiden
kommer ha en mer jämn åldersfördelning bland våra aktiva i
seglingssverige.
Projektet drivs i första hand
av tre ungdomar i en arbetsgrupp
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som består av Johanna Bergqvist som projektledare, samt
Eva Forslund och Gustaf Lindskog från Svenska Seglarförbundets styrelse.
Under året har en rad olika
aktiviteter för ungdomar arrangerats runt om i landet. Allt från
en förträff inför Seglardagen till

digitala inspirationskvällar om
sprintracing, matchracing och
vindfoil. Syftet är att visa vilka
möjligheter man har som ung
och visa vägen in i nya klasser,
samt för att ge nycklar till hur
man kan starta upp dessa klasser
i sin hemmaklubb.
Till hösten kommer det, likt

förra året, att arrangeras en U25
clinic i J/70. Under sommaren
har därför en projektgrupp skapats av engagerade ungdomar
som ska vara med och planera
den helgen. Johanna, Eva och
Gustaf är oerhört glada för denna
tillökning då bästa sättet att lära
är att göra och de hoppas finna
nya ungdomar som vill bära U25
fanan vidare nästa år. Att tidigt få
vara med i planering och genomförandet av ett läger i denna storlek och utformning, är en jättefin
erfarenhet för alla unga.
Med clinicen i bagaget,
kommer året att avslutas med ett
eget spår på Seglarträffen för alla
under 25 år. ✪
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Magnus Grävare. Foto: Malcolm Hanes.

Hela laget hyllar Anton och Fredrik efter silverracet.

STARKT SVENSKT
OLYMPISKT SPEL

Magnus Grävare är Sveriges förbundskapten i segling. Under många år har han på nära håll
följt våra allra bästa jolleseglare och under OS i Tokyo kunde han se och uppleva de svenska
kappseglingsframgångarna. Här sammanfattar han ett framgångsrikt OS för svensk segling
och ger sin bild av de svenska OS-seglarnas prestationer. Text: Mats Olsson Foto: Sailing Energy
SEX SVENSKA BESÄTTNINGAR hade tagits ut av
SOK och var på plats i Tokyo. Av dessa var två
debutanter (470 dam och Nacra 17). Anton
Dahlberg, som gjorde sitt fjärde OS, var den
mest OS-meriterade.
Det blev två svenska silvermedaljer och
bakom de svenska framgångarna låg en stark
laginsats där alla i SWE Sailing team var med
och bidrog till medaljerna. Det var något som
inte minst medaljörerna själva framhöll i sina
tacktal då medaljerna firades.
Seglingen blev den tredje bästa svenska
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sporten i Tokyo, efter friidrott (tre medaljer)
och ridsport (två medaljer). Sverige var också
ett av endast åtta länder som vann två seglingsmedaljer eller fler. Allra bäst var Storbritannien
med totalt fem seglingsmedaljer.
470 HERR - ANTON DAHLBERG/FREDRIK
BERGSTRÖM, SILVERMEDALJ

Sammanfattning: Anton och Fredrik
gjorde ett mycket bra OS. Efter en något
ojämn start av regattan insåg de i slutet av OS
att de behövde ”samla ihop sig” för att få en

medalj. Då kom de med i matchen ordentligt.
I de tre sista racen var de bäst av de tre som
vann en medalj. Det är en styrka, tycker jag.
Inför OS tränade de mycket med spanjorerna
där de verkligen fick kämpa för att hänga
med. Men de valde ändå att fortsätta med
den utmanande sparringen. När det väl blev
VM i våras och sedan OS så var de bättre än
spanjorerna. Men Australien var för svåra.
De är ofta bra när det drar ihop sig – eller så
hade de bara världens bästa vecka.
Vad händer nu: 470 herr försvinner från
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470 herr - Anton Dahlberg/Fredrik Bergström.

470 dam – Olivia Bergström/Lovisa Karlsson.

blev uppskjutet ett år. Men de hade behövt
mer tid tillsammans, än de tre år de haft, för
att utmana uppe i toppen. Men så bra som
de var i OS har de aldrig varit. Definitivt det
bästa de gjort. De hade 13 väldigt bra och
rutinerade seglare framför sig, och de går
stadigt framåt.
Vad händer nu: Det är synd att de inte kan
fortsätta att segla tillsammans eftersom 470
dam försvinner från OS-programmet och blir
en mixad klass. De hade behövt tre år till för
att komma upp topp-5. De har inte ännu fått
visa vad de kan göra. Men precis som med
Anton och Fredrik så hoppas vi i landslagsledningen att de fortsätter i klassen.
Coach, Alberte Lindberg. Tjejerna kan
470 DAM – OLIVIA BERGSTRÖM/LOVISA KARLSSON,
inte nog berömma Alberte De höjer henne
14:E PLATS
till skyarna och hävdar att de aldrig kommit
Sammanfattning: Olivia och Lovisa var
dit där de är utan henne. Alberte är bra på att
sist uttagna till OS-laget efter en bra EM
ta hand om det mentala. Dessutom är hon
prestation och jag tycker att de stod för en
både taktisk och pådrivande.
stark insats. De tjänade definitivt på att OS
OS-programmet så det var Antons och Fredriks sista 470 segling tillsammans. Nu jobbar
vi för att de båda ska sikta mot Paris då 470 är
en mixad klass. Vi ser att de som presterar bäst
är de med mest erfarenhet. Så givetvis vill vi
att de fortsätter i 470 eller någon annan klass
om de har motivationen och drivet med sig.
Coach, Victor Bergström. Att ha en bra
coach är helt nödvändigt. Victor gör ett
jättebra jobb med teamet. Han är sund och
klar – och inte minst ett stort stöd för sin bror
Fredrik. Victors roll är att ge dem bra faktaunderlag och hjälpa till så att samarbetet
fungerar mellan gast och rorsman.
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LASER – JESPER STÅLHEIM, 14:E PLATS

Sammanfattning: : Jespers OS prestation
kom inte upp i den nivå som vi såg möjlig och
han är givetvis rejält besviken själv. Förra
gången vi var i Enoshima, på för-OS hösten
2019, så vann han, så en rimlig målsättning
för honom var en medalj. Men han var tyvärr
egentligen aldrig riktigt nära. En ojämn tävlingsserie, dock med en stark första plats i ett
av racen, och små marginaler gjorde att han
hamnade strax utanför medaljfinalen.
Vad händer nu: Jesper har sagt att han
förmodligen ska sluta. Men han ska kanske
segla VM i höst så man vet aldrig vad som
händer. Om han bestämmer sig för att sikta
mot Paris så är det viktigt att analysera vad
det var som gjorde att han inte riktigt nådde
upp till sina förväntningar i Tokyo.
Coach, Dayne Sharp. Dayne är en coach
som Jesper tagit över från Max Salminen. Dayne är väldigt erfaren och jobbar bra ihop med
Jesper. Han gör helt enkelt ett gediget jobb.
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NACRA 17 – EMIL JÄRUDD/CECILIA JONSSON,
14:E PLATS

Sammanfattning: Emil och Cecilia hade
kanske lite större egna förhoppningar på OS,
trots att de inte seglat tillsammans så länge.
De hade tränat väldigt bra innan och deras
femteplats på EM gav dem mersmak – och
förhoppningar. Jag tror de är lite besvikna,
men det ska de inte vara. Det spelar ingen
jättestor roll vilken plats de kom på. Det viktiga är att de tar med sig erfarenheterna från
OS. Se på Anton som lyckades i sitt fjärde
OS och Josefin i sitt tredje. Det tar tid att nå
världstoppen i segling. Emil och Cissi gjorde
en jättebra insats och de har utvecklats och
gått framåt enormt mycket de senaste åren.
LASER RADIAL – JOSEFIN OLSSON, SILVERMEDALJ
Vad händer nu: Närmast väntar VM i
Sammanfattning: Äntligen fick Josefin
Oman. Alla från OS kommer inte att vara
ihop det på ett stort mästerskap. Danskan
med där. Några slutar kanske – andra tar en
Anne-Marie Rindom, som vann OS-guld,
tog ett stort kliv förra året. Jag har alltid tyckt paus. Emil och Cissi bör kunna bli topp-5
att ”Jossan” haft potential att också vara där. på VM. Och sedan är det bara att satsa mot
Hon har kvalitéer som väl matchar de bästa i Paris. Några av de allra bästa nationerna kan
världen. Hon är väldigt snabb på undanvind. bli svåra att nå till Paris, som italienarna och
britterna men fortsätter paret sin fina utveckHon har en bra strategi på banan och ett
ling så har de chans på medalj där.
mycket skarpt öga.
Coach, Martin Strandberg. Martin har
Vad händer nu: Josefin har sagt att hon
gjort ett jättebra jobb med dem under hela
ska fundera över sin framtid i höst. Men jag
deras resa. Han besitter ett stort kunnande
tror och hoppas att det finns en motivation
i flerskrov. Han kan även foil numera. Marhos Josefin att vara med och utmana om
tin kommer nu även att arbeta med de nya
guldet i Paris om tre år.
Coach, Hugh Styles. Hugh har mycket stor foilande OS klasserna (windfoil och kitefoil)
inför OS 2024 och 2028.
erfarenhet efter att bland annat ha coachat
brittiska Laser Radial-teamet i London och
Rio. Han betyder massor för Josefin. Hon
hade tidigare Alberte som också betytt mycket i Josefins utveckling. Även Per Frykholm
som fick henne i positiv stämning och tycka
att fysträning är roligt.
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FINNJOLLE – MAX SALMINEN, NIONDE PLATS

Sammanfattning: Jag tror Max är besviken. Och det ska han väl vara. Han har haft
en svacka under 2019 och 2020. Jag tror han
hoppades att han var förbi den. Sedan hade
han lite otur med förhållanden under OS som
inte riktigt passade honom. Men ingen jobbar
så hårt, noggrant, dedikerad och proffsig som
Max. Han är helt exemplarisk.
Vad händer nu: Max sitter med ”Svartepetter”. Tveklöst hade han kört vidare med
Finnjollen om klassen varit kvar i Paris 2024.
Men så är det inte. Jag vet att han tidigare
funderade lite på Laser men han är lite för
lång och stor för den båten. Tre år är lite för
kort tid att bygga om kroppen. Han kanske
satsar på storbåtssegling och jag tror han
skulle göra mycket bra ifrån sig där.
Coach, Tapio Nirkko. Tapio från Finland
är Max gamle konkurrent och en av hans
bästa kompisar. De är som bröder. Tapio
tillför mycket och Max litar på honom till 100
procent. De är olika personligheter – och bra
på olika saker så de kompletterar varandra.
Daniel Birgmark och Sten Mohr bidrog också starkt som coacher till Max under denna
OS-period. ✪
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Olympiska silver till Sverige
Josefin Olsson visade att hon är bäst när det gäller som allra mest. I sista racet i OS i Laser Radial
var hon snabbast och kyligast av alla och seglade hem en olympisk silvermedalj till sig själv och
till Sverige. Text: Mats Olsson Foto: Sailing Energy
– FÖR MIG är det en dröm som går i uppfyllelse.

Jag har ännu inte fattat vad som hänt. Det
kommer att ta några dagar att smälta. Jag
visste för några dagar sedan att jag verkligen
hade chansen, men det var inte förrän jag
gick över mållinjen som jag kunde slappna
av, sa Josefin direkt efter medaljracet i Tokyo
och fortsatte:
– Det här betyder jättemycket för mig. Det
är många års satsning med många personer
bakom som har hjälpt mig på vägen. Jag är så
glad att alla pusselbitar äntligen föll på plats.
Drömmen om en OS-medalj har funnits
länge. Men det var efter OS i London, när
vi tog två medaljer, som den drömmen
blev mer äkta.

FÖRUTSÄTTNINGARNA INFÖR MEDALJRACET var
tuffa. Josefin var trea och många jagade bakifrån, så hon hade mycket att hålla koll på,
samtidigt som hon gärna ville utmana
danska Anne-Marie Rindom och Marit
Bouwmeester om ädlare medaljer.
Anne-Marie Rindom höll undan och
vann guldet – endast tre poäng före Josefin.
Marit Bouwmeester passerades av Josefin

och fick därmed nöja sig med bronset.
För Josefin var det här hennes tredje OS. I
London kom hon på 18:e plats, i Rio blev hon

sexa och nu ett silver. Eventuellt fortsätter
32-åriga Josefin sin satsning några år till
och siktar mot en ny medalj i Paris 2024. ✪

Anton Dahlberg och Fredrik Bergström gjorde ett fantastiskt sista race på OS när de höll
nerverna i styr och seglade hem silvret i 470. Text: Mats Olsson Foto: Sailing Energy
– VI HAR gjort vårt livs race. Och vi lyckades

hålla ihop det och fokusera på uppgiften när
det gäller som mest. Att få göra det tillsammans med Fredrik, är magiskt. Samtidigt är
jag tom. Rejäl tom. Det här är min största
urladdning i karriären, sade Anton.
Hela den olympiska regattan var en bergoch dalbana för 470-killarna.
– Även om vi började med en spik i första
racet så var känslan mellan mig och Fredrik
att vi inte helt fick till det vi kan, de tre första
dagarna. Det var först efter vilodagen som
det blev raka vägen framåt, sade Anton.
Det har varit en lång resa för 36-årige
Anton, som gjorde sitt fjärde OS. Han tog
sista chansen att vinna en OS-medalj med
Fredrik Bergström som han seglat med i nio
år. Nu försvinner 470 som en herrklass i OS
och blir en mixad klass. Kanske fortsätter de
två som konkurrenter, tillsammans med varsin tjej i två olika båtar.
– Jag älskar segling och det kommer jag
alltid att göra. Det är en sport för livet. Det är
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inget snack, en olympisk medalj ger bränsle
åt det olympiska, säger Anton lite kryptiskt
när framtiden kommer på tal.
ÄVEN FREDRIK VILL hellre prata om känslorna
och silvret – än om framtiden.
– Känslor bubblar i kroppen. Det är både
glädje lättnad och stolthet. Vi är så stolta över
det vi har gjort. Vi har hängt ihop i vått och
torrt och det har gått upp och ner. Men nu
står vi här tillsammans som silvermedaljörer.

Precis som vi drömt, säger Fredrik.
De passar också på att hylla hela det
svenska kappseglingslandslaget.
– Laget har betytt så otroligt mycket. SOK
och Seglarförbundet har gett oss fantastiska
förutsättningar med tanke på alla de restriktioner som varit. Det har inte varit enkelt. Vi
har gjort en del fel det här OS:et, men vi har
kommit tillbaka som ett lag, sade Anton.
Förutsättningarna inför medaljracet var
klara. Australierna, Mathew Belcher/Will
Ryan, behövde bara komma i mål för att
vinna och Anton/Fredrik skulle hålla sina
träningskompisar, spanjorerna Jordi Xammar/Nicolas Rodriguez, bakom sig för att
vinna silvret. I mål var de suveräna australierna etta och tvåa kom Anton och Fredrik.
Inget snack, alltså.
Som sagt var detta Anton och Fredriks
sista OS-race tillsammans. Men framtiden
är lite oklar.
– Framtiden får vi ta imorgon, nu ska vi
fira, sade Fredrik. ✪
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Internationella kappseglingar
– trots pandemi i världen
Under sommaren har Råå Jolleklubb, KSSS och Träslövsläge SS arrangerat internationella
evenemang som VM i E-jolle, Gotland Runt, 12 Metre PreWorlds och Junior-NM för Optimist.
Med is i magen och stor vilja att lyckas har de framgångsrikt tagit emot seglare från många
länder, trots rådande pandemi. Text: Isabelle Lindsten
VM I E-JOLLE gick av stapeln 12–16 juli under

perfekta väderförhållanden och tio kappseglingar kunde genomföras. Det blev svensk
framgång när Albin Jonsson från Hjuviks
Båtklubb vann ett VM-brons. Totalt deltog
48 damer och 81 herrar från åtta länder.
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– Det som gjorde att vi vågade tro på att
VM i E-jolle skulle kunna genomföras var att
vi satte en deadline ganska nära inpå evenemanget. Då var vi tvungna att fatta ett beslut
om vi skulle fortsätta eller inte. Efter denna
deadline skulle vi behöva dra på oss kostna-

der, säger Tomas Franzén, projektledare för
VM och fortsätter:
– Vi hade en bra dialog med internationella
E-jolleförbundet och därmed bra koll på hur
många deltagare vi kunde förvänta oss. Sen
är vi ett bra och erfaret gäng funktionärer i
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Gotland Runt. Foto:Henrik Trygg.

i Sverige
12 Metre Pre-Worlds. Foto: Malcolm Hanes.

klubben som tycker det är kul att arrangera
tävlingar. Svenska E-jolleförbundet hjälpte
också till i både planering och genomförande, vilket vi uppskattade.
KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET, KSSS,
har under sommaren arrangerat två internationella evenemang, Gotland Runt och
12 Metre PreWorls för 12:or. För klubben
har nyckeln varit att noga följa utvecklingen
gällande restriktionerna och anpassa organisationen och landområden utifrån dessa. För
att överhuvudtaget kunna genomföra GotBÅTLIV 5/2021
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E-jolle VM. Foto: Jonas Delander.

JNOM. Foto: Pär Hammarström.

land Runt tog klubben bort de landaktiviteter
som riktade sig till publik och besökare och
fokuserade enbart på själva kappseglingen.
För att seglarna skulle få delta behövde de
testa sig för Covid-19.
– Vi hade en bra dialog med myndigheter,
Svenska Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet som gjorde att vi kände oss trygga
med hur vi arrangerade Gotland Runt i år,
säger tävlingsledaren Håkan Andersson.

covidrestriktioner fick den arrangerade
klubben i Helsingfors lämna återbud i sista
stund. Då även 2020 års JNoM blev inställt
av samma orsak fanns det ett stort tryck att
2021 års upplaga skulle genomföras. Sverige
och framför allt Svenska Optimistjolleförbundet, tog på sig ledartröjan och hittade en
arena i Träslövsläge, där även årets rikskval
seglades. Med väldigt kort varsel och ett fantastiskt arbete av arrangörskommittén lyckades de få till ett mycket lyckat arrangemang
som genomfördes mellan 25 och 31 juli.
Mästerskapet samlade 112 deltagare från
Sverige, Norge, Finland och Danmark.

LAGOM TILL 12 Metre PreWorlds hade restrik-

tionerna lättats något så att KSSS kunde
bjuda på en middag för seglarna då den
svenska sommaren visade sig från sin
bästa sida – en oförglömlig upplevelse för
de utländska deltagarna.
– Det vi tar med oss som arrangör från
dessa två evenemang är den förbättrade dialogen med seglarna. Vi använde oss av olika
kanaler för att informera om upplägget för
tävlingarna och detta kommer vi fortsätta
göra även framöver. Men vi saknar naturligtvis den sociala kontakten som är en så viktig
del av en regatta, avslutar Håkan Andersson.

JULI MÅNAD AVSLUTADES med Junior-NM
för optimister. Planen var att Finland
skulle arrangera 2021 års JNoM men p.g.a.

RESULTATMÄSSIGT GICK DET bra för Sverige
med seger i både pojk- och flickklass. David
Alduren från KSSS tog guldet. I flickklassen
vann Annie Hinton från RÖSS.
Tillsammans med segling i utmanande
väderförhållanden och aktiviteter för deltagarna på land blev det ett mycket trevligt
evenemang. En av framgångsfaktorerna
för JNoM var att organisationen kunde
använda samma upplägg på denna tävling
som de gjorde på rikskvalet tidigare under
försommaren, där man redan då hade gjort
nödvändiga anpassningar utifrån rådande
restriktioner. ✪
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