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Kanotseglartinget 2008
15.november i Stockholm

Efter lite velande beträffande tid och plats är det beslutat att årets kanotseglarting hålls i Stockholm lördagen den 15/11. Vi startar ca kl 11 och håller
på till 16-17 tiden, med avbrott för lunch! Plats för tinget kommer meddelas
snarast. På söndagen deltar kommittéledamöterna i Kanotförbundets kommittémöte ute i Arlanda.

I detta nummer:
<< Bilder och resultat från
årets seglingar
<< Gustaf von Heijne berättar om projektet med
nybyggda D-kanoter i
Göteborg
<< Ordförande har ordet

Resebidrag kommer betalas ut för långväga tillresande, men se till att åka
kollektivt eller samåk, så sparar vi både miljön och pengar!
På mötet kommer vi att ta upp:
•
Europa cupen och SM i Karlstad 2009
•
Program för 2009
•
Ekonomisk genomgång
•
Genomgång av målformulering gentemot tidigare ”Visionsarbete”
•
Skall vi bilda en ”Historisk Kommitté” ?
•
Val av kommittéer
•
Övrigt
Har du fler frågor du vill diskutera på tinget - hör gärna av dig till någon i Kanotseglingskommittén.
Tingsprotokollet för 2007 finns på www.kanot.com/Tävlingsgrenar/Kanotsegling.
Vänd dig till valberedningen om du vill vara med i någon kommitté eller har
synpunkter på vem som skall sitta i de olika kommittérna. Kanotseglingskommittén är vår nationella informations- och kontaktyta så det är viktigt att det
finns representanter från så många distrikt och grenar som möjligt.
Mer detaljerad inbjudan skickas senare, men föranmäl gärna ditt deltagande.
För mer information kontakta Kalle Jonasson. E-post: kalle@cooltech.se

Kommittéer 2008:

Kanotseglingskommittén:
Kalle Jonasson
Ordförande
kalle.jonasson@telia.com
tel:031-47 35 22
Rikard Prüzelius
tel:08-776 13 87
rikard@pruzelius.se
Gunnar Hansson
tel: 08-641 54 77
hanssongunnar@hotmail.com
Bo Skålén
tel: 054-10 14 88
skalen@telia.com
Birgitta Tengberg
tel:031-42 40 61
birgittatengberg@tele2.se
Kjell Berggren
Ungdomsverksamhet
Kjell.Berggren@guide.se

Tekniska kommittén

Bernt Andersson
bea.cea@telia.com
054-52 40 91
Sven-Erik Klint
klint@minpost.nu
08-560 214 01
Torsten Sörvik
torsten.sorvik@comhem.se
031-12 08 59

Valberedning

Välförtöjda kanoter

Olle Malmgren
o.malmgren@telia.com
Carina Erlandsson
Carina.Erlandsson@o.lst.se
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SM/Europa-Cup 2009
Nästa år står Sverige på tur att arrangera Europa-Cup i IC. Tanken är att
Karlstad skall anordna Europa-cupen tillsammans med SM någon gång i månadsskiftet juli-augusti.
Planeringen pågår för fullt för att arrangemanget skall kunna locka så många
både internationella och nationella deltagare som möjligt. Vi återkommer med
mer exakt information när tid och plats är spikad.

Resultat SM 2008
Kanotseglings-SM
2008
seglades i Västervik och
anordnades av Westerviks
Kappseglingsklubb.
Det rapporteras ha varit ett
lyckat arrangemang.
Läs mer på
www.kanot.com
RM i A-kanot:
1) Joar Hellqvist;
2) Örjan Hagberg;
3) Ruben Hagberg.
SM i B-kanot:
1) Calle Jahnmark;
2) Albin Erlandsson;
3) Andrea Olivegren.
SM i C-kanot:
1) Martin Damberg;
2) Bernt Andersson;
3) Bo Skålén.

GKF:s internationella regatta blåste bort!
Här är ett lite bildkollage från GKF i juni.
Hård vind stoppade de flesta seglarna redan innan start och följebåtsförarna hade
fullt upp! En A-kanot, två B-kanoter, en ICkanot samt GKFs C-senior bemannad med
två juniorer kom till första start.
Johan i IC:n bröt rorkulten efter ett varv och
tvingades även bryta seglingen.

En A- och en B-kanot fullföljde
seglingen. Race 2 lyckades nu
två A-kanoter och en B-kanot
komma i mål.

På söndagen skensolen varmt i lä bakom
båthuset, och där stannade vi. Tyvärr räcker detta inte riktigt till för ett DM resultat. Så
vi får revanschera oss till nästa säsong.
Kalle i Wizadora (med kappellet på)

RM i IC-kanot:
1) Ola Barthelson;
2) Johan Elfström;
3) Kalle Jonasson.
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D-KANOT SOM JAG SER DET
av Gustaf von Heijne

Detta var rubriken på ett utkast som Torsten Sörvik (Göteborgs Kanotförening) skrev någon gång före Kanottinget hösten 2006 men jag vet inte i vilken omfattning det distribuerades. I det står bl.a.
”Jag vill göra något som är nytt och modernt och som tar kanoten vidare framåt i tiden ( dock
gud förbjude att trilla i någon modefälla! ). Jag är livrädd för en nostalgitripp, sådana blir snabbt
ointressanta. Vägledande i vår tradition är det långsträckta, de långa strama linjerna med väl
utfyllda men harmoniska ändskepp”.
Runt årsskiftet 2006/7 var vi tre GKF-are plus en till, som diskuterade om vi skulle låta Torsten bygga nya
kanoter efter den ritning, som kanske var klar redan vid Tinget. Två hoppade av och en tillkom, och Torsten
fick alltså beställning på tre. Det blev många träffar med Torsten vintern/våren 07.

Gustaf von Heijne i sin nya D-kanot
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D-kanotbygget i Torstens
verkstad

070601 togs första bilden på det som skulle bli en plugg och det liknade mest ett plockepinn som limmats
ihop.
080523 sjösattes min kanot, den första, med bubbelvatten och dop.
Någon nostalgitripp är det inte fråga om – Torsten har skapat en sagolik D-kanot, som både den kräsne
kappseglaren och livsnjutaren kan gotta sig i.
Under sommaren har jag varit ute runt 40 gånger och seglat och börjar nu ha ett hum om vad jag har givit
mig in på och jag är lika störtnöjd nu som jag var efter första turen. Sitter man där man skall sitta och segla
alltså nästan framme vid vanten har man allt mycket lätt åtkomligt. Focken har både ett nedhal i halshornet
och ett uthal i skothornet. Det finns en förstagssträckare, som tajtar upp fockstag och toppvant och därutöver kan åstadkomma en mastböj. Storen är naturligtvis utrustad med cunningham, bomuthal och kicktalja.
Centerbordet har upp-och nedhal samt en kraftig gummicord som spänns när centerbordet är nerdraget
och som vid grundkänning skall få centerbordet att slå upp. Och det gör det, jag vet.
Man stäcker bara ut armen och så når man den
trimtåt man vill komma åt. Man har full koll på
allt. Och fart är det på kanoten, det visade Torsten när vi hade en liten skojkappsegling i augusti och han fick låna en. Han bara försvann
liksom, när kryssen började. ( Detta för kappseglaren.)

Sjösättning

Kanoten har en fin stabilitet också. Det är mycket behagligt att röra sig ombord i den stora och
rymliga sittbrunnen. Centerbordstrummans
topp är snyggt belagd med en kraftig träskiva,
som fungerar som ett underbart trappsteg, när
man skall upp ur eller ner i sittbrunnen och så
har man masten att hålla sig i.
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Premiärtur

Detta är man tacksam för när kroppen börjar bli stel. Ytterligare en pluspoäng för kanoten alltså men jag tror
ju inte att Torsten tänkte i dessa banor, när han satt vid ritbordet. För att inte tala om hur bekvämt det är att
sitta nere i lä på kryssen upp till säg 5m/s. Men då får man av och till resa på sig en smula för att kolla hur
det ser ut i lovart. (Detta för njutaren.)
Så har jag även haft det stora nöjet att lyssna till mångas kommentarer, som alla varit så oerhört positiva.
Det är roligt att ”synas”, när man är ute och seglar.
Jag kan inte vara annat än nöjd, mycket nöjd.
P.S.Nu är det faktiskt så att Torsten har en fjärde kanot på gång, så om någon tycker det låter spännande
med denna nya D-kanot, då finns en möjlighet att bli en lycklig ägare.
Gustaf von Heijne i D 163 Duo
080910
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Seglingsglädje!

Kalle Jonasson har ordet
Den här säsongen börjar gå mot sitt slut, utanför mitt fönster
gulnar löven på björkarna. På söndag skall jag hjälpa min bror
och ta upp E-kanoten Toker. Jag har fått möjlighet att låna den
ett antal tisdagsseglingar, i blåst, regn och sol. Det är ren seglingsglädje att segla en kanot från 1949, hasa ut på krängbrädan med pekfingret om knoppen på jakarandarorkultsförlängaren som far gjorde på 60-talet när mor och han hade hand om
Toker. Toker är nu en gammal förlåt något äldre dam (även om
vi i familjen alltid har om nämnt Toker som en ”han”) men livlig
och snabb. Seglar ifrån GKSS mjukplast skolbåtar utan vidare!
Att segla och just ”ta hand om” en klassisk segelkanot är för
mig en självklar seglingsglädje.
När vi packade IC och B-kanoter på föreningen i vårrustningsyran (en helt annan seglings glädje) för att
under förstamaj-helgen åka till Wittensee i norra Tyskland för deltag i ett ”internationellt träningsläger”. När
ekipagen med kanoter anländer till den lilla tyska byn i mörkret sitter våra tyska vänner vid infarten till klubben med tända stearinljus för att vi skall hitta rätt. Helgen bjöd på lätta vindar men goda träningsmöjligheter
tillsammans med Taifun och IC seglarna i Tyskland. Upplever man en annan seglingsglädje.

Som pappa har jag fått uppleva den sanna seglingsglädjen när min dotter har gjort sina första försiktiga slag
i seglarskolan i år. Jag hade också förmånen att få vara med på GKFs seglarläger på Valö som assisterande
B-kanot tränare. 40 barn och vuxna på en ö utan rinnande vatten och elektricitet i en vecka. När ungarna
står på rad och diskar i ”Kjells disksystem” vid fyrhusgaveln för att få komma ut och segla igen. Och när man
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ser hur fjolårets A-kanotseglare som nu bytt upp sig till B-kanoter hänger allt
vad de orkar. Tränar starter, s-gippar och får kanoten i planing på en halvvind.
Eller när A-kanoter tränar torrvältning eller när man ser en liten kille stående
på fördäck och seglar sin A-kanot som om det vore en vindsurfingbräda. Ytterligare ren seglingsglädje!
Veckan efter åker vi till Västervik för att segla SM. Det är 50 år sen segelkanoterna besökte Västervik för ett SM. Stefan och gänget i Westerviks Kapseglings Klubb möte oss välkomnande på stranden vid bastun på Lysingsbadets
camping. När man ser Korken, Varg-Olle och Bernt som var här för 50 år sen,
skruva ihop sina C-lådor tillsammans med 7-8 åringar som skruvar på sina Akanoter. På gräsplan fylld med A-kattor i kolfiber och hos glad gentlemän med
Göran Marström i spetsen. Som var där för att göra upp om NM. När man ser
B-kanot ungdomarna fördriva tiden i väntan på vind med vatten krig. När Fabbe och Rickard som är nya i IC-klassen ligger långt framför mig, där framme
jämsides med Ola på en kryssbog. Så ser jag den där ”seglingsglädjen” igen!
Och jag känner den själv trots en värkande ”skotarmbåge” regn och sjunkande
märken, Seglingsglädje!
I övrigt för att samman fatta mitt år som ordförande så har jag känt mig otillräcklig och inte riktigt nått alla mål som vi satt upp. Vi har jobbat fram nya
”målformuleringar” som skall presenteras till tinget och även ingå i SKF nya
samlade mål. Har deltagit i förbundets utbildningskommitté där vi arbetar på ett
nytt informations- och presentationsmaterial för kanotidrotten och dess övriga
verksamheter. Vi har dock nu säkrat vårt kanotregister och detta kommer att
uppdateras under vintern. Ser med tillförsikt fram emot Tinget och förberedelserna inför Europa cupen i Karlstad.
Väll mött Kalle i IC SWE 111 Wizadora!

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

