Tack för ännu en härlig sommar
EFTER EN KALL inledning bjöd svensk segling
och den svenska sommaren på ännu en
fantastisk och minnesvärd säsong. Jag blir
både glad och är djupt imponerad av alla de
fina arrangemang, seglingar och prestationer
som vi kontinuerligt kan läsa om i olika
sociala medier, bloggar och artiklar. De
utstrålar en vilja inom seglingssverige, att
efter två år av pandemi komma ut igen på
vattnet utan särskilda restriktioner, träffas
på jolleplan eller på bryggorna efter en
härlig dag på sjön.
Jag vill i denna ledare lyfta fram alla de
som gör våra fina klubbars arrangemang
möjliga och seglarskolorna så populära –
nämligen alla ideella ledare, funktionärer
och instruktörer. Ni är helt fantastiska –
stort tack. Tillsammans gör vi svensk
segling tillgänglig för alla och det görs med
en glädje som jag möter var jag än är. Denna
avgörande del av svensk segling måste vi
alla vårda och vara rädda om. Viljan som
finns i våra klubbar och klassförbund är
avgörande. Till detta kan vi lägga att vi i
Sverige i sommar genomfört inte mindre
än tre lyckade VM-arrangemang runt
våra kuster.
FÖR OSS INITIERADE som vet var vi hittar

resultat och andra nyheter om segling så
kan vi också konstatera att under sommaren

har en rad kappseglingsframgångar skördats
– på VM, EM, NM och SM. Grattis till alla
mästare – vi ses på Seglingens mästare. Vårt
landslag och utvecklingslandslag har också
gjort bra ifrån sig och hunnit med att vara på
OS 2024-vattnet utan för Marseille och tränat
under samma tid på året som kommande OS
genomförs.
Vad som är lite synd är att alla dessa resultat
får så liten plats i allmänhetens nyhetsflöden.
Nationellt och lokalt borde vi kunna nå en
större massa och härigenom stimulera till att
få fler ut på vattnet och prova vår fantastiska
idrott. Låt oss jobba på det. Man blir aldrig
för gammal i vår idrott vilket bevisats flertalet gånger i sommar. Och det är aldrig för
sent att börja segla eller kappsegla.
NÄR NI LÄSER detta har vi haft val och en ny
regering ska tillsättas. Regioner och kommuner ska få nya ledningar. En fråga som
förbundet tillsammans med övriga idrottssverige jobbat med inför valet är att låta
idrotten få ta plats och lyfta fram den frågan
i politiken. Det handlar både om att slå vakt
om våra befintliga anläggningar och områden där vi bedriver seglarskolor, kappseglingsträning eller där båtklubbar och marinor
är etablerade. Men också att jobba tillsammans med våra politiker för att bädda
för hållbara lösningar för framtidens seglare

och idrottsutövare. Denna fråga kommer
med all säkerhet att leva vidare och diskuteras på alla nivåer. Hjälp gärna till och lyft
fram våra behov så att de kommer upp på
agendan även hos er.
ÄN EN GÅNG stort tack för allas bidrag till
en härlig sommar med mängder av
seglingsupplevelser.

Olof Granander

Ordförande
Svenska Seglarförbundet
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Välkommen på Seglarträffen 19–20 november
Seglarträffen är ett forum för dig som är ledare i någon av våra klubbar, klassförbund, distrikt
eller förbund. Det bjuds på föreläsningar, workshops och inspiration. I år kommer Seglarträffen
ha temat “Framtidens barn- och ungdomssegling”. Foto: Daniel Stenholm
BOKA IN 19–20 november i
kalendern och anmäl dig på
www.svensksegling.se till årets
upplaga av Seglarträffen. I år är
temat ”Framtidens barn- och
ungdomssegling” och det blir
en internathelg där boende och
middag ingår för alla deltagare.
– Vi upplever en önskan och
ett behov av att äntligen få träffas
fysiskt med deltagare från hela
landet, säger Emelie Lindström,
projektledare för Seglarträffen,
och fortsätter:
– Vi har valt att förlägga
Seglarträffen på Scandic Skogshöjd i Södertälje och hoppas att
det blir smidigt för deltagarna
att ta sig dit. Vi ser fram emot att
träffa alla.
FOKUS BLIR PÅ våra unga utövare

och ledare, men även på de som
är ledare, funktionärer och för-

I fjol genomfördes Seglarträffen på tre platser och här bild från gänget i
Malmö som fick besök av OS-silvermedaljören Anton Dahlberg.

äldrar till denna målgrupp. Såväl
Riksidrottsförbundet som Seglarförbundet har uppdaterat sina
riktlinjer och rekommendationer
kring idrott för barn och ung-

domar. Nu tar vi chansen att på
Seglarträffen reda ut vad det
innebär mer konkret.
Som vanligt kommer Seglarträffen bjuda på goda exempel,

SM i e-segling avgjort

Det blev en rafflande final i SM i e-segling som
för hälften av deltagarna avgjordes på en scen
inför live publik. Till slut stod favoriten Joakim
Romell från GKSS som vinnare efter fem kappseglingar. Text: Isabelle Lindsten
FINALEN I E-SEGLING genomfördes
på plats i Race Village Gotland
Runt i Stockholm. Nio av totalt 18
finalister stod på scenen inför en
nyfiken publik. Övriga finalister
deltog från olika platser i landet.
Finalisterna hade kvalat sig till
lördagens avgörande via grundomgången i SM i e-segling och

via den världsranking som e-seglingsplattformen Virtual Regatta
ansvarar för.
FAVORITEN JOAKIM ROMELL inledde

med en 10:e placering, som efter
fem genomförda kappseglingar
kunde räknas bort. Därefter var
det idel topplaceringar. Rasmus

Aktuella kurser hos Seglarförbundet
SEGLARFÖRBUNDET HAR ETT brett

utbud av kurser för seglare, ledare
och båtägare. Under hösten är det
två kursstarter för ”Säkerhetskurs
för havskappseglare”, vecka 42 och
vecka 48. Kurserna är även
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öppna för ickemedlemmar.
Kurserna sker i samarbete med
Stefan Nilsson Sjösäkerhet AB. Även
vår populära webbkurs för VHR/SRC
certifikat genomförs inom kort under
två tillfällen på 2,5 timme vardera

Granzin och Mathias Hermansson jagade honom hela tiden,
men nådde inte hela vägen fram
utan fick nöja sig med en andra
och en tredje plats.
– Det var fantastiskt att vara
på scen och träffa andra spelare.
Det var lite utmanande att spela
i en annorlunda miljö; stående

intressanta och inspirerande
föreläsningar och ett tillfälle att
bara diskutera segling en hel
helg. Deltagare som är under 25
år kommer att ha några egna pass
även i år.
– Vi planerar också för någon
form av digitaluppstart eller
tune-up som vi ibland säger inom
seglingen med ett par digitala
föreläsningar inför Seglarträffen.
Vi återkommer om det, avslutar
Emelie Lindström. ✪

med solen som blänkte på skärmen men det gick bra ändå. Jag
har aldrig varit med på Gotland
Runt och ville vara där även om
miljön eller nätverksuppkopplingen inte skulle vara optimal.
Jag förberedde mig på att förlora
bara för att jag ville vara där. Så
när det gick dåligt i första racet
var det inte särskilt störande,
berättar Joakim.
– DET VAR roligt att kunna
genomföra finalen i e-segling
live inför publik här i Gotland
Runt Race Village. Upplägget
är här för att stanna! säger
Christian Harding, projektledare för SM i e-segling på
Svenska Seglarförbundet. ✪

eller under en helgdag.
Passa också på att vidareutveckla
klubbens tränare i höst. Kursstart
för Tränare Blå är 15 oktober. Du
hittar hela vårt utbud med länkar till
anmälan i vårt Utbildningsprogram
på www.svensksegling.se eller
genom att skanna QR-koden.
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Svenskt EM-silver i 49erFX

Vilma Bobeck och Rebecca Netzler seglade i juli hem ett EM-silver i OS-klassen 49erFX i danska
Århus. På kort tid har de två tagit stora kliv och efter bara ett halvår tillsammans är de etablerade
i världstoppen. Text: Mats Olsson Foto: Alberte Lindberg
brasilianskorna och endast tre
poäng före svenskorna.
– Trots att vi inte seglat ihop
så länge har vi under vår korta tid
tillsammans lyckats bygga upp
ett starkt team. Vi har rätt fokus,
väldigt kul och båda har mycket
erfarenhet som gör oss hungriga
efter mer, berättar Vilma.

– VI ÄR JÄTTENÖJDA med resultatet

– att på första mästerskapet tillsammans ta medalj och vara med
i toppen hela veckan. Framför
allt är vi stolta över hur vi tagit
dag för dag, race för race och
presterat fantastiskt, säger Vilma.

I EM:ET VÄLKOMNAS också utomeuropeiska besättningar och det
var Martine Grael/Kahena Kunze från Brasilien som var bäst av
alla. Men det är bara européer
som kan vinna EM-medaljer.
Brasilianskorna var favoriter och
har dominerat 49erFX-klassen
de senaste tio åren. De vann
OS-guld i både Rio 2016 och i
Tokyo 2020. Vilma och Rebecca
har bara seglat tillsammans i
drygt ett halvår.
EM-GULDET VANNS AV Odile van
Aanholt/Annette Duetz, Nederländerna som var tvåa efter
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Vilma och Rebecca tog silver i 49erFX i Århus. Foto: Jan Nielsen.

FÖRBUNDSKAPTEN Magnus Grävare följde EM på plats i Jylland och
var imponerad:
– Under det halvår som
Rebecca och Vilma har seglat
tillsammans har de visat sig vara
precis så skickliga som vi hoppades att de skulle vara. De har
format teamet och samarbetet på
ett mycket imponerande sätt. De
har fortfarande många detaljer
att fila på, så det borde bli ännu
bättre. Men konkurrenterna fruktar dem redan. Jag är väldigt glad
för deras skull, säger Magnus. ✪
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Seglarskola för paraseglare i Ljungskile
Efter en härlig seglarskolevecka med tio nya paraseglare är en viktig pusselbit i Ljungskile
Segelsällskaps verksamhet på plats. Text: Marit Söderström Foto: LjSS
– VILKEN GLÄDJE och så fantastiskt
att se paraseglarnas utveckling,
säger Helena Barne som är
klubbtränare och jollesektionsansvarig i Ljungskile SS.
Planeringen har pågått i ett
par år men coronapandemin
bidrog till att genomförandet
skedde först i somras. Under
tiden har klubbens instruktörer
gått Seglarförbundets paraBÅTLIV 5/2022
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instruktörskurs och man har
installerat en lift på bryggan.
Klubben har även gjort en del
anpassningar i klubbhuset.
– VI HYRDE in två Accessjollar från

Stenungsunds SS och använde
även klubbens egna RS Quest
jollar som fungerade väldigt
bra som komplement till
Accessjollarna, säger Helena

Barne och fortsätter:
– Reflektionen är att behovet
är oerhört stort för denna typ av
seglarläger. Vi ska jobba på att permanenta denna vecka i klubbens
årliga kalender – och även fortsätta
det gynnsamma samarbetet med
Uddevalla Kommun, Stenungsunds SS och RBU* Uddevalla. ✪
* RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar

Vill din klubb starta verksamhet för
paraseglare eller hjälp att utveckla
er befintliga verksamhet? Är du
nyfiken på parasegling, vill prova eller
utvecklas vidare?
Kontakta Karin Knigge, paraseglingsansvarig på karin@ssf.se,
073-867 09 82.
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Rutin gav historiskt VM-guld
Rutinerade havskappseglarna Martin Strömberg och Anders Dahlsjö blev historiska när de vann
det första VM:et i ORC double handed klass A. Det vill säga VM i havskappsegling med tvåmansbesättning – som avgjordes som en del i klassiska Gotland Runt. Text: Richard Wästberg Foto: Stefan Rahm
ÄVEN I KLASS C blev det svensk seger genom
Team Pro4u med Patrik Forsgren och Joakim
Hoppe. I klass B segrade tyska Hinden med
Jonas Hallberg/Till Barth.
Doublehanded, eller havskappsegling
med tvåmansbesättning, växer starkt. I
årets Gotland Runt där VM ingick som en
del i tävlingen, startade 77 båtar i Stockholm med mål Sandhamn, via Hoburgen
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på Gotlands sydspets.
– Det krävs mycket att segla doublehanded. Både Anders och jag har haft
fullt upp. Vi är både fram och bak, säger
Martin Strömberg.
MARTIN OCH ANDERS seglade tillsammans på

Ericsson 3 som deltog i Volvo Ocean Race
2008–2009. Martin har gjort totalt tre Volvo

Ocean Race och vunnit ett av dem, 2011–12.
Anders Dahlsjö har också en imponerande
meritlista med två Americas Cup och ett
Volvo Ocean Race.
Team Pro4u tog guldet i klass C och det
var en övertygande seger.
– Det flöt på bra. Bra skärgårdssegling, bra
kryss, summerade Patrik direkt vid ankomsten
till Sandhamn. ✪
WWW.BATLIV.SE
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Svenskt VM-silver på hemmaplan

VM i klassiska OK-jolle har avgjorts i Marstrand med spännande seglingar och en svensk på
prispallen. KSSS-seglaren, Niklas Edler avslutade VM på bästa sätt när han seglade till sig
en silvermedalj. Text: Isabelle Lindsten Foto: Robert Deaves
– JAG ÄR väldigt nöjd med detta
silver. Framför allt för att jag
seglade bra i slutet och höll ihop
det när de andra blev nervösa.
Lite surt på guldet när det var så
nära såklart. Men det har varit
kul, bra konkurrens och bra
seglingar. Detta är mitt första
VM i OK-jolle. Att starta i ett så
stort fält är utmanande och inte
helt lätt, men jag lyckades ta mig
fram, säger Niklas Edler.
Marstrand bjöd de 107 seglarna
från tolv länder på de bästa förutsättningarna för fina mästerskapsseglingar – förutom sista
dagen då det var för lite vind
och seglingarna fick ställas in.
Strömmen på Marstrandsfjorden
har utmanat seglarna och det har
varit tätt i fältet från start till mål.
Totalt genomfördes åtta kappseglingar på fyra dagar.
Det blev en spännande
Charlie Cymbley, Niklas Edler
toppstrid mellan vinnaren britten och Lars Johan Brodtkorb från

Norge. Mellan Charlie och Niklas
skilde det till slut bara 0,4 poäng

och Lars Johan hade tio poäng till
godo till fjärdeplatsen. ✪

JVM-silver till Erik Norlén

JVM i ILCA 6 (tidigare Laser Radial) avgjordes i Texas, USA i slutet av juli i tryckande hetta och
friska vindar. På plats att försvara de svenska färgerna var Erik Norlén och han gjorde det på
bästa tänkbara sätt och kom hem med en silvermedalj. Text: Robert Strange Foto: Eric Andresen

– SKA SANNINGEN fram är jag
lite sliten nu efter en intensiv
mästerskapsperiod och lång
resa med tidsomställning. Men
samtidigt är jag väldigt nöjd med
min insats.
Erik var på plats en vecka
innan tävlingarna skulle börja
för att hinna med tidsomställningen, acklimatisera sig till
värmen och vänja sig vid seglingsvattnen. En av de mest utmanande aspekterna med detta
VM, förutom konkurrenterna,
var temperaturen som stadigt
höll sig över 35 grader.
– Värmen var verkligen en
utmaning och varje dag började
och avslutades med ett dopp i
poolen på klubben för att svalka
av sig. Annars fungerade förberedelserna bra. Jag hade bra med
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båtar och området med störd
vind var mycket större än
normalt, berättar Erik.

tid på plats för att vänja mig vid
förhållandena vilket var mycket
värdefullt. Dels var det väldigt
grunt vilket gjorde vågorna väl-

digt krabba och det gällde att
anpassa tekniken. Dels gjorde
den varma luften att vinden var
väldigt turbulent nära andra

DE FRISKA VINDARNA på 7–10 m/s
passade Erik Norlén bra som är
en väldigt fysisk seglare som
gillar att ta i.
– Visst passade det mig med
lite hårdare vind. Min kryssfart
var verkligen bra och en stor del
i framgången. Tyvärr lyckades
jag inte riktigt få till det lika bra
på undanvindarna i de krabba
vågorna. Det var väl det som
skilde mig från segraren Mattia
Sesana som i vanliga fall seglar
i Garda. Samtidigt gällde det
att segla smart och man var
tvungen att positionera sig rätt
mot konkurrenter och trycket,
säger Erik. ✪
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