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SM 2011 på GKF
Program 2011
IC VM 2011
i Travemünde
Min kanot!
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Kommittéer 2010:

Är kanotsegling bara nostalgi?
Kanotsegling är så mycket och har varit så länge. Själv har jag fått en släng av nostalgivibbar under våra förberedelser inför GKFs 100 årsjubileum. För min egen del, har
kanotseglings historia, kommit upp till ytan genom att jag har scannat min fars gamla
diabilder. Så omslaget till detta nummer, är familjen Ivarsson i kanotjakten Gitana
på kryss hem från Valö 1968. Men för att motverka denna störtflod av nostalgi, så
har jag äntligen dragit igång ett kanotbygge, efter åratal av släpande omkring på
mina ritningsbuntar. Om ni är nyfikna på vad “teoretikern” hittar på i verkstan, kan
ni följa det på min byggblogg www.kjsailing.com/D-kanotbloggen.htm. Det har varit
mycket roligt att börja omsätta mina teorier i praktiken. Alla dessa plywood bitar har
snurrat runt i datorn och i mitt huvud så länge nu, att det är riktigt skönt att få dem
fastlimmade så det slutar snurra. Nu återstår det att se om allt är klart till SM. Det
kan bli ett historiskt D-kanot startfält, med spridning i ålder från 1921 till alldeles
nybyggda lådor. Och med lite nya grepp med långsegling inlagd, som en del av SM
seglingarna, hoppas vi kunna locka fler seglare. Det är just segelkanoternas möjlighet
till övernattning, som gör segelkanoten unik floran av alla jollar. För att svara på
min egen fråga, så nej, jag tror inte kanotsegling är nostalgi, utan bara en härlig och
annorlunda form av segling.
Vi hade Kanotseglartinget i november och valde 2011 Kanotseglarkommitté och
övriga funktioner. Se spalten här intill. Protokollet finns på www.kanot.com .
Vi fastslog också ett program för 2011
Nationellt träningsläger A, B och IC-kanot
Göteborg 2-6 juni
Basen blir på GKF där det också finns möjlighet att lämna kanoten till helgen efter
och deltaga i västkustens DM.
Internationella regattan
Göteborg 11-12 juni
Öppet DM för samtliga segelkanot klasser.

VM i Travemünde
Tyskland 23-30 juli
Mer info finns på www.icworlds.de och på Facebook. Förhoppningsvis blir vi ett gäng
som åker ner och försvarar de svenska färgerna! Bekväma avstånd och bättre tillfälle
att deltaga på ett VM är sällsynt.
SM
Göteborg 10-14 augusti
Mer om GKFs stora jubileumsregatta i separat artikel.
DM på ostkusten och mittkusten planeras. Återkommer med datum.
Eskader, raid planeras på olika håll. Meddela kommittén tidpunkter, så kan vi anslå
dem. Det är alltid roligt att få segla tillsammans och ta del av andras erfarenheter.
Med kanotseglingar hälsningar Kalle!

Kanotseglingskommittén:
Kalle Jonasson
Ordförande
kalle@kjsailing.com
tel:0708-27 77 49
Carina Erlandsson
tel:076 26 69 58
Carina.Erlandsson@o.lst.se
Jenny van Leeuwen
tel:
jennyvanleeuwen@yahoo.com
Hans Alter, Göteborg
tel:0708-77 31 96
hans.alter@gu.se
Percy Westberg, Stockholm
percy_westberg@hotmail.com
Peter Seybolt, Stockholm
peter.seybolt@gmail.com
Lars Beäff, Karlstad
sola.bf@karlstad.st

Tekniska kommittén
Bernt Andersson
bea.cea@telia.com
054-52 40 91
Torsten Sörvik
torsten.sorvik@comhem.se
031-12 08 59
Nils-Göran Bennich-Björkman
070-40 88 811

Valberedning
Olle Malmgren
o.malmgren@telia.com
Cissi Besselin Hallberg
cissi.beselin.hallberg@scp.se

www.kanot.com
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Det har varit roligt att se lite segelkanoter på vinterns båtmässor. UBB hade en
monter med B-kanot och Torsten kämpar vidare med sina superba E- och D-kanoter.
Nu till våren kommer det finnas mer 10 D-kanoter av Tejst konstruktionen byggda och
en exporterad till Holland. Bra jobbat Torsten.
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I år är det ett mycket viktigt år för Göteborgs Kanotförening.
Vi fyller nämligen 100 år.
Här är några viktiga datum att redan nu lägga in i era kalendrar.
Vi tänker fira detta ordentligt med olika aktiviteter i föreningens regi och samtidigt
komma ihåg våra grundare som för 100 år sedan bildade föreningen och med
envishet och uppoﬀring påbörjade det arbete som lett oss fram till det vi är idag.
En förening med god ekonomi och arbetssätt som skapar en unik atmosfär som
undertecknad inte hittat i så många andra föreningar.
En viktig grund för detta är att den grund som föreningen fysiskt står på ägs av oss
dvs medlemmarna i Göteborgs Kanotförening. Det var förutseende medlemmar som
i föreningens barndom köpte marken av Göteborgs stad för en förmodligen blygsam
penning. Då bestod föreningens mark av några öar vars omgivande vatten successivt
fyllts ut och idag bildar vår mark.
Föreningen bildades den 7:e april 1911.
100 år senare på födelsedagen dvs Torsdagen den 7:e april kl 18.00 kommer vi att
fira med en enklare fest för medlemmarna i föreningens lokaler på Saltholmen.
Punsch, kaﬀe och födelsedagstårta. Helst skulle vi vilja tända 100 stearinljus på tårtan
men brandmyndigheten sätter stopp för detta. Vi har ju en k-märkt byggnad. Vi får se
om vi kan fixa någon modernare variant. ”Ledljus” kan kanske användas. Vi kommer
även att visa gamla filmer från föreningens barndom.
Lördagen den 21 maj ”Öppet hus” och Jubileumsmiddag.
GFK kommer att bjuda in allmänheten för att visa vår verksamhet.
Kl 10.00 slår vi upp portarna och kommer att presentera vår förening, våra
segelkanoter och kajaker.
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En enkel kappsegling i underhållande syfte kommer att genomföras och i
hamnbassängen kommer kanotister att visa sina konster, kanoträdding etc. Det
kommer även att finnas möjligheter att få prova på både segelkanoter och kajaker.
Vi hoppas på fint väder och uppmanar medlemmar och gäster att ta med sig picknickkorgar så står vi för bord och stolar.
Klockan 15.00 stänger vi för allmänheten förbereder för kvällens Jubileumsmiddag.
Klockan 18.00 börjar festen för medlemmar och inbjudna från andra föreningar mm.
Styrelsen funderar på inbjudningslista.
Kvällen börjar med enklare drink. Därefter kommer en exposé i tal och bild över
föreningens 100-åriga historia. Föreningen kommer att köpa in mat och dryck till
kvällen som kommer att erbjudas till självkostnadspris. Vidare kommer enklare
underhållning förekomma och eventuellt lite dans. Kvällen kommer dock att gå något
lugnare till än våra kräftskivor, med större möjlighet till berättelser och samkväm.
Jubileumskommittén håller på och ”filar på” kvällens aktiviteter och detta kommer
senare att presenteras i samband med inbjudan till festen.
Lördag-Söndag 11-12 juni
”Internationell regatta” med DM.
Program kommer senare
Onsdag –Söndag 10-14 Augusti SM kanotsegling
Preliminärt program:
Onsdag 10/8 10:00 – 12:00 Registrering
14:00 Start för segling 1 (långsegling ca 7 – 10 nm ut till Valö med
övernattning)
Torsdag 11/8

11:00 Start segling 2 (Start från Valö målgång vid GKF)
Gemensam kvällsaktivitet ev. Lisebergs besök

Fredag 12/8

9:00 – 10:00 Registrering
12:00 Start segling 3 – 6 (16:00 sista start)
19:30 Grillbuﬀé

Lördag 13/8

10:00 – 12:00 segling 7-8
Lunch
15:00 - 17:00 segling 9-10
19:30 Regatta middag

Söndag 14/8

10:00 – 13:00 sista start, segling 11 – 12
15:00 prisutdelning.

Separat SM inbjudan kommer senare men boka upp dessa dagar.
Ett antal mindre aktiviteter kommer också under året, men det återkommer vi med.
Vid pennan Göran Palmås Medlem i GKFs Jubileumskommittén
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En nybliven kanotseglares vedermödor och glädjeämnen.

Spalten
“Min kanot”

”Nä, någon kajakplats kan du inte få på cirka 2 år. Är du intresserad av segling?” Det
något tråkiga men samtidigt något hoppfulla svar fick jag hösten 2009 av ordföranden
på GFK (Göteborg Kanot Förening).
Här i denna nya spalt,
kommer vi få framöver få
Jag hade visserligen inte seglat sedan min barndom segling med GKSS-eka, J10:a
läsa beskrivningar om våra
och därefter Finnjolle. Däremot har jag ”windsurfat” de senaste 20 åren. Min hustru kanoter och även varför vi
är inte intresserad av fartyg under 250 meter, så windsurfing har varit min lösning
seglar.
abstinensproblem kopplat till sjö och hav.
Det kommer också att göras
När det inte blåser brukar en del surfare roa sig med kajaker vilket jag också gjort och ett och annat hemma-hosdärför hade jag vänt mig till GFK för en hemmahamn för en kajak.
reportage.
Men som sagt, jag fick ge upp kajaktanken och koncentrera mig på att hitta en
segelkanot. Ordföranden hade utlovat möjligheten att få en båtplats på GFK
”förutsatt att jag köpte en riktig segelkanot”. Det lät ju lovande så jag började leta
efter segelkanoter på blocket. Först hamnade jag i Stockholm där jag fick en E-kanot
på hand. Det var en E-2000. Det visade sig att just den modellen kanske inte var
något för mig. ”Den är ganska rank” sade några experter till mig.

Här finns också utrymme
för de som vill dela med sig
om idéer med oss andra
kanotseglar-entusiater.

Viss rankhet får man ju räkna med en segelkanot. (Det fick jag erfara det själv..se
nedan) men jag letade vidare. Plötsligt ringde Göran Bengtsson (framgångsrik

kalle@kjsailing.com

Skicka era bidrag till
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kanotseglare på GFK) mig. Han ville sälja sin D-kanot D-161 ”Mistral”. Jag förhörde
mig lite i GFK och fick reda på att detta var en mycket snabb segelkanot med många
meriter bakom sig. Det lät ju bra, samtidigt något krävande, men jag köpte den.
Min bror (mycket van seglare) hade varit med tittat på D-161. ”Du bör absolut sätta
in vattentäta skott för att få bättre flykraft ”. Ja det lovade jag. Torsten Sörvik, mycken
upptagen båtbyggare, lovade att fixa detta. ”Du kan ju alltid sätta i segelkanoten och
segla försiktigt så kan jag fixa skotten i slutet på maj.” Sagt och gjort jag vårutrustade
min båt och satte i henne.
Efter, enligt köpekontraktet utförd instruktion av Göran Bengtsson, satte jag igång att
segla. Den första seglasten gick bra men den andra blev en katastrof. Det blåste en
mycket svag nordostlig vind när jag länsade ut i hamnen. Just i själva hamninloppet
hände något som inte får hända. Jag fick en plötslig vindby rakt emot mig och
plötsligt välte båten. Jag tror inte jag seglat med fast storskot. Däremot hade jag satt
fast focken som hamnade i lovart och på så sätt hjälpte den till med kapsejsningen.
Hjälpsamma kompisar i GFK drog in mig till hamnen. D-161 är byggd i divinycell och
flöt i marvatten men det gick inte att tömma den på vatten ”till havs” .
”Vad hände”. Viss uppståndelse hade uppkommit på klubben och jag, något
”skärrad” och framför allt iskall, satte mig i bastun. Efter viss upptining försökte jag
förklara mig för mina kamrater. Jag fick några trösteord ”ja, det är faktiskt ett ganska
lurigt ställe i nordostlig vind” och ”ja det kan hända vem som helt”.
Jag är emellertid mycket tacksam för all hjälp i samband med ”olyckan”
Jag tog emellertid snart upp båten och Torsten satte dit skotten.
Nu hade jag fått ordentlig flytkraft och därav något psykologiskt stärkt fortsatte jag
min segling.
Det har ju varit en fin sommar och många dagar med vindar omkring 5-6 meter så
jag har haft en fin säsong efter den något nesliga början.
D-161 seglar mycket bra och snabbt. Hon vilar mycket lätt på rodret och det är
ett nöje att segla henne. I vindar omkring 5-6 meter är hon mycket snabb och det
har varit ett något oförskämt nöje att närma mig
segelbåtar på 30 fot under det att skepparna på dessa
något nervöst börjat trimma medan jag går om i lä.
Nu ligger emellertid D-161 på land på GFK och jag
håller på att färdigställa en ”Att-göra-lista” inför våren
2011.
Till våren har GKF också har nöjet att fira 100 år som
klubb med ett antal aktiviteter där naturligtvis alla
kanotister och segelkanotister är välkomna. Mer om
detta kommer att synas i andra sammanhang.
En numera entusiastisk kanotseglare och stolt
medlem i GFK.
Göran Palmås / goran.palmas@bahnhof.se

