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IC-VM i Melbourne 2-7 januari 2008

av Johan Elfström

Mer om VM:
VM:s officiella hemsida med allmän info samt länkar till resultat
och bilder www.icworlds.org
Svenska IC-webben med bl.a.
Johan Elfströms ”VM-blogg” där
Johan berättar mer om själva
seglingarna
www.intcanoe.se
Australiensiska IC-webben med
bl.a. bildgalleri från VM
www.internationalcanoe.
yachting.org.au

Det är tre dagar efter sista seglingspasset på Port Phillipbuktens varma gröna klara vatten, där delfinerna simmade runt båten. Tre dagar
efter att jag avslutat min klart längsta seglings¬säsong hittills, som varat i 10 månader, sedan premiären vid FKI 13 mars. Solen går ner
halv tre men det var ganska mörkt redan innan. Tung blötsnö faller
över vresiga tallar på Runns stränder, bara för att strax töa bort. Skridskorna skär igenom överisen ibland, så man får ta det försiktigt. Men
vad skönt att vara hemma igen! Från Australien alltså. Inte för att det
var otrevligt där, tvärtom, men det var ingen vidare skridskois och nån
lutfisk såg jag inte till, och eftersom Falun vid avresan på juldagens
morgon hade erbjudit både julfirande och isar vars like jag nog aldrig
får uppleva igen så var det inte enbart fördelar med att åka till det paradisiska Australien. Men det är klart, fördelarna övervägde!

Foto: Johan Elfström
eller okänd VM fotograf,
där inget annat anges.
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Jag hade alltså förmånen att få tillbringa två veckor kring nyår i förorten McCrae fem mil söder om Melbourne som Sveriges enda representant på kanotseglings-VM.

Ensamsegling i december

Containerinpackning i
Hamburg

Jag förberedde mig genom att segla – ensam – på FKI fram till 12 december.
Det var möjligt eftersom jag skickat en lånad båt till Australien (den hade
åkt redan 1 november med tyskarnas container från Hamburg) och hade
min egen kvar hemma, och tack vare den dåliga vintern var det seglingsbart
nästan varje dag. Men det kändes rätt konstigt att sätta på masten på min
IC efter att jag redan åkt skidor i Haninge. Tur att Ove var på Måsholmen
och jobbade på E-kanoten under hösten, utan hans sällskap hade det blivit
färre träningspass. Det hade också blivit mindre mekat om inte han tjatat ut
mig till FKI, så jag kan tacka herr Jansson också för VM-båtens relativt goda
kondition.
Melbourne vid ”midsommartid” bjöd överraskande på lika växlande väder
som Skottland i somras, fastän man kanske måste vara seglare för att märka
det – för det var ju sol hela tiden! Väderchockerna signalerades av några
fjädermoln högt i skyn (så såg en front ut på sydöstaustraliska) varefter vindarna ändrades totalt till både riktning och karaktär. Ibland hoppade temperaturen femton grader upp eller ner också (mellan 25º och 40ºC), men solen
sken oförtrutet vidare. Flera olika klimatzoner möts i detta hörn av Australien
och det variationsrika vädret beror på vilken klimatzon som levererar dagens
väder. Det sägs till och med kunna regna ibland, men sällan på sommaren.

VM 08
Johan Elfströms startkort
(Sveriges enda representant på kanotseglings-VM)
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Klasserna i
kanotseglings-VM
IC
International 10 square meter
sailing Canoe är den ”vanliga”
IC:n, den enda som förekommer
i Sverige. Skrovformen är given
i reglerna medan riggen formellt
är fri, bara segelyta och masthöjd
är begränsade. I praktiken har
en mast försedd med storsegel
och fock, som har snarlik form på
alla båtar. Längd 5,18 m, bredd
1,01 m, minimivikt segelklar 83,5
kg, segelyta 10 m². Officiell klass
med VM-status inom internationella kanotförbundet (ICF). Kuriosa: heter IC10 på franska och
インテナシュナル 10 m2 セイリ
ンゲ カヌ (Intönasjonaru 10 m²
seiringu kano) på japanska.

AC
De varmare dagarna var det inte nådigt, på nyårsafton när vi seglade practice
race i över 40 grader drack jag tre liter vatten men drabbades ändå av vätskebrist. De varma nätterna var värre, eftersom vårt hus saknade fungerande luftkonditionering, men lyckligtvis slapp vi hettan alla nätter utom två. Dessvärre
fanns det en trasig luftkonditionering, som min rumskompis Jon envisades med
att sätta på varje natt, med mycket oväsen men ingen temperaturförändring
som följd. Annars bodde jag mycket bra, bara 200 m från klubben i ett hyrt hus
som jag delade med åtta amerikaner, en kanadensare, två tyskar och nämnde
Jon från Australien. Jag hade gemensamt hushåll med tyskarna Tobias och
Roger, som tycker mycket om att laga mat. Vi åt gourmetmat på uteplatsen
vid vårt hus medan våra konkurrenter samlades kring ljumma svampiga hämtchicken & chips på klubben.
Bas för seglingarna var McCrae Yacht Club, beläget på den långa vita sandstranden på östra sidan av Port Phillip Bay. Klubben har omkring 100 jollar
och katamaraner men för tillfället inga kanoter. Det var dock
där som Australiens IC-historia
började med fyra kanoter i början av 1960-talet. En av dem ägdes senare av Tim Wilson, som
tillsammans med Eric och Seth
Dunbar återinförde klassen i landet på åttiotalet och också var
med på årets VM, med en femte
plats som resultat. Med det var
han faktiskt bara tredje australiensare.

Förkortningen står för Asymmetric Canoe, ett namn som ICF
i logikens namn förkastade till
förmån för International Canoe
with Asymmetric spinnaker, IC
(A). Men detta var för krångligt,
så nu heter den AC i alla fall.
Den har samma skrov som IC,
och samma segelyta i krysstället, men dessutom en gennaker
på ca 20 m². Officiell klass med
VM-status, men den har hittills
aldrig uppfyllt de krav ICF ställer
på alla sina grenar för att få ha
VM: deltagare från minst 6 länder
på minst 3 kontinenter.

DC
Development Canoe är en ny
konstruktionsklass. Samma segel
som på IC förutom att storseglet
får vara större. Skrovformen är fri
men maxlängden är 5,20, minimibredd 75 cm, minimivikt segelklar
50 kg, segelyta 10 m². Inofficiell
klass. Enligt förslag ska den ta
över IC:ns officiella status och
namn. Befintliga IC-skrov mäter
in i den nya regeln – men de blir
ju inte alls konkurrenskrafig.
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Seglingsförhållandena på bukten var underbara… ibland. Vindarna ändrade
sig som sagt friskt, vind och vågor kunde oberoende av varandra anta insjö-,
skärgårds- eller havskaraktär allt efter vädertyp och vindriktning. Det bäddade
för en VM-serie där alla seglingarna var totalt olika. Men av de tilltänkta nio
seglingarna tog sjöbrisen tre. För när sjöbrisen kom in vid sidan av berget
Arthurs Seat bakom klubben inträffade en av två saker, antingen blev
det kuling eller så tog den ursprungliga vinden och sjöbrisen ut varandra. Så vi satt på land och väntade
två halvdagar med stiltje och två
hela dagar med för mycket vind. De
bortblåsta seglingarna gjorde att VM
kändes rumphugget efter allt ståhej
med båttransporter, förberedelser,
flygresor och förregattor, men det
var nästan det enda trista med VM.
Det gick alltså rätt bra för Australien. Eller rättare sagt: de tog hem allt. Amerikanen Bill Beaver var den ende som på allvar kunde konkurrera med hemmaseglaren Hayden Virtue om VM-titeln, men Hayden vann till slut överlägset
före Bill. Kampen om bronset var stenhård, jag var själv inblandad, men Seth
Dunbar krånglade sig förbi övriga och blev trea. Jag slutade sexa, ett hyfsat
resultat, men en liten besvikelse för det kändes att mer fanns inom räckhåll.
Det är tre och ett halvt år tills man eventuellt får chans till revansch, då nästa
VM går i Travemünde 2011.

Resultat, VM
IC
1 Hayden Virtue, Australien, 6 p
2 Bill Beaver, USA, 12 p
3 Seth Dunbar, Australien, 17 p
6 Johan Elfström, Sverige, 24 p

DC (inoff.)
1 Chris Maas, USA, 6 p
2 Steve Clark, USA, 13 p
3 Oliver Moore, USA, 15 p

AC (inoff.)
1 John Robson, Storbritannien,
5p
2 Tobias Kunz, Tyskland, 11 p
3 Peter McLaren, Storbritannien,
13 p

Specialpriser inom IC-klassen:
IC juniorer
1 Alex Kalin, Australien
2 Chris Moore, USA
3 Mikey Radziejowski, Polen

IC classic division
1 Johan Elfström, Sverige
2 Roger Regitz, Tyskland
3 Peter Ullmann, Tyskland

IC damer
1 Felicity Robson, Storbritannien

New York Canoe Club International Challenge Cup
Australien – Storbritannien 2 – 0

Lagen: Australien: Hayden Virtue, Seth Dunbar, Tim Wilson;
Storbritannien: Colin Brown, Simon Allen, John Robson
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Johan under tredje seglingen 4 januari
foto: Scott Watson

Jag utsågs också till segrare i ”classic division”, och fick en dyrbar hängpinne
i kolfiber och kevlar samt en inte fullt lika dyrbar guldmedalj i pris, men detta
ser jag mer som ett politiskt beslut. ”Classic Division” skulle enligt inbjudan
bestå av de båtar som var minst 15 år gamla, aldrig ombyggda, utan exotiska
material och som inte varit bland de fem bästa i VM de 10 senaste åren (inklusive detta VM). De tre medaljbåtarna i denna klass var i kolfiber, på Peter
Ullmanns bronsbåt är det bara segel, linor och vissa beslag som inte är kolfiber. Både hans båt och min har fått ny slajd och slajdställning minst en gång.
Roger Regitz silverbåt var bara 11 år gammal, med klarlackat kolfiberskrov.
Inte många rätt jämfört med statuterna. Jag tror vi fick pris för att man ville visa
de ”bakåtsträvande” svenskarna och tyskarna vilka fina priser bästa IC med
entypsskrov kommer att få om det blir konstruktionsklass i framtiden, inte för
att våra båtar var ”classic”.
VM var mycket roligt på många sätt men jag vill särskilt nämna två saker:
•
en ny nation deltog, nämligen Polen
•
andelen unga seglare var större än på mycket länge, man kunde till
och med dela ut junior-VM-medaljer (Alex Kalin, Australien, vann)

VM-medaljörerna

Medaljörerna i junior-VM

Genom Haydens och Tims framgångar i de första tre VM-seglingarna vann
hemmanationen rätten att utmana innehavarna Storbritannien om världens
näst äldsta vandringspris efter Americas Cup, New York Cup, som man seglade om första gången 1886. Cupen avgjordes i chansartade vindar dagen
efter VM. Australien vann i två raka, båda segrarna genom Hayden.
New York Cup-bucklan

Glada pristagare
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Flygande Moth
foto: Jon Emonson under segling

Jag såg cupseglingarna på nära håll från en rad olika båtar eftersom jag fick
prova fem DC (se faktaruta), en AC och en foilwing-Moth. Den sistnämnda är
alltså en segeljolle med totalvikt 30 kg, 30 cm bredd i vattenlinjen och med
bärplan på roder och centerbord. Man seglar den som vanligt men redan vid
relativt låg hastighet lyfter skrovet helt ur vattnet och så ”flyger” man ovanför
vågorna, ljudlöst eller med ett svagt väsande. En fantastisk upplevelse.
Betydligt mindre spännande var det att segla DC, den IC-variant som de tänker sig som den nya officiella internationella kanotklassen (om det går som de
vill i omröstningen i vår). De olika DC-modellerna var alla svårare att segla än
entyps-IC:n, de accelererade fortare och de dök inte på undanvind. Det är det
hela, och för detta vill de göra vår hela båtpark skrotfärdig – men menar samtidigt att den behövs för nybörjare, som inte anses kunna segla de smalare och
livligare nybyggena.
AC:n var mycket roligare, men alla varianterna känns klumpiga jämfört med
Mothen och långsamma jämfört med A-kattorna. IC:n är fortfarande världens
roligaste kappseglingsbåt, det enda den saknar är stora startfält, och de blir
garanterat inte större med AC eller DC.
Slutligen vill jag tacka Martin Åkerberg, som välvilligt lånat ut sin kanot till mig
både under sommarens Europacup i Skottland och nu under VM!
Johan Elfström
IC SWE 101 (till låns, annars nr 78)

Johan provseglar DC
Phil Stevensons DC
“Hollow Log” med ostagad
mast och bara ett segel
med maststrumpa.
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Colin Newmans IC ”Extended Play” först på stranden

Medaljörerna kastades utan undantag i
vattnet. Alla fick alla hjälpa till att söka
efter Bill Beavers silvermedalj, som han
tappat när han stred för att slippa bada

Johans IC 101 lever strandliv vid
klubben
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NY IC-REGEL
Det har varit en omröstning bland
de registrerade IC-seglarna i Sverige om förändring av IC-regeln.
Förslaget är att regeln för DC (Development Canoe) skall ersätta den
gamla IC-regeln men att de gamla
IC-kanoterna skall inkluderas i reglen. Svenska IC-seglare röstade
13 emot och 1 för.
Nu ser det ändå ut som en majoritet
på internationell nivå vill ha igenom
regeländringen.
För mer information kontakta Kalle Jonasson. kalle@cooltech.se

PENGAR FRÅN IDROTTSLYFTET
Kanotförbundet fortsätter satsningen Idrottslyftet. Idrottslyftet innebär att klubbarna
kan söka pengar till bla ledarutbildning och undomsverksamhet.
Årets inriktning är särskilt inriktad på ledarutveckling och ledarrekrytering. Kanotförbundets definition av ledare inkluderar både verksamhetsledare, ex: sekreterare, kassör, samt alla aktivitetsledare, ex tränare. Förbundet fortsätter också att förespråka
satsningar på lite äldre tonåringar och unga vuxna. Man ger bidrag till investeringar i
kanotflottan men inte till följebåtar.
Förra året fick tex Göteborgs Kanotförening 50 000 kr till inköp av en C-kanot att
använda i ungdomsverksamheten och som lånebåt i föreningen, när ungdomsverksamheten inte disponerar den. Detta var en satsning för att hålla kvar ungdomar
som vuxit ur B-kanoten, men inte är intresserad av den extrema kappseging som
IC-kanoten erbjuder.

Svenska Kanotseglarcupen 2008
I årets cup ingår följande
seglingar:
• Internationella Regattan/Öppet
DM Göteborg14-15 juni
• SM i Västervik, 7-10 augusti
• FKI-regattan, Stockholm 30-31
augusti
• Sverige Cupen, Karlstad
23-24 augusti – inte helt klart

Seglarläger 2008
UBB:s äventyrsläger i
Stockholms skärgård:
“Mini” för ungdom 9-11 år med
liten seglingsvana Startar 22/6
Slutar: 5/7
“Midi” och “Maxi” för ungdomar
som är 11 år eller äldre som vill
segla mycket Startar: 22/6
Slutar: 12/7
Se UBB:s hemsida
www.ubb.seglar.nu

GKF:s seglarläger på Valö
i Göteborgs skärgård:
Juniorläger på Valö. Vecka 31
Se GKFs hemsida
www.gkf.info

Läger i Örebro :
Miniläger i början av juni.
UBB och ÖKF

Det är bråttom att söka, ansökan skall vara inne senast 31.a maj.
Mer information finns på Kanotförbundets hemsida där även ansökan skall göras
digitalt.
http://www.kanot.com/t2f.aspx?p=1404263&x=1&a=1130893

Har du intressanta frågor du vill
debattera, kanotseglingsnyheter
som du vill nå ut med eller seglingsskildringar kan du e-posta
ditt bidrag till
birgittatengberg@tele2.se
Redaktör för nyhetsbrev:
Birgitta Tengberg

