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Ordföranden har ordet 
Är du road av segling? Vill du delta i någon av Ljungskile 
Segelsällskap (LjSS) aktiviteter i Ljungskileviken? Då är du 
välkommen att bli medlem i vår förening, ung som gammal. Ett 
spännande år ligger framför oss. År 2023 blir ett nytt häftigt 
seglingsår i LjSS!
LjSS är en anrik förening med 60 år på nacken, bildad 1962. Året 
som gick var alltså ett jubileumsår och vi firade klubbens sextioåriga 
historia med festligheter under hösten. Nu satsar vi framåt på att 
nästa 60 år ska bli lika framgångsrika och roliga. Utöver alla insatser 
av våra fantastiska medlemmar, inte minst alla ungdomsledare, har 
vi också mycket stöd runt omkring oss. Det gäller inte minst från 
Uddevalla kommun som ger oss finansiellt stöd. Uddevalla kommun 

beslutade under 2022 också att ge oss ett arrende med längre löptid än tidigare, vilket 
starkt bidrar till att ge föreningen den stabilitet och långsiktighet i verksamheten som vi 
behöver. Andra som stödjer oss är Riksidrottsförbundet-SISU, Svenska 
Seglarförbundet, Thordénstiftelsen och ett antal fantastiska sponsorer som uppskattar 
vad vi gör. Utan er alla skulle vi inte kunna göra allt det vi gör. Tack! Med stöd av våra 
sponsorer har vi bland annat kunnat föryngra vårt båtinnehav, både segelbåtar och 
följebåtar. 

Ljungskile maritimt centrum
Vi har också ett mycket gott samarbete med de övriga verksamheterna utmed stranden 
i Ljungskile, Ljungskile Båtklubb, Gunnars Seglarskola, Friluftsfrämjandet och 
Kallbadhuset. Dessa, tillsammans med LjSS, utgör en marin verksamhet som sätter 
lilla Ljungskile på kartan, troligtvis som det mest aktiva och sprudlande maritima centrat 
i Uddevallaområdet. 

En förening för alla
Vårt motto är ”Fler segel på viken”. Vi vill att vår verksamhet ska vara öppen för alla 
med intresse för havet och segling. Därför erbjuder vi till exempel medlemmar i klubben 
att för en billig penning hyra en ”egen” jolle under hela eller delar av sommarsäsongen. 
Den särskilda satsningen på parasegling har rönt mycket uppskattning och har kommit 
för att stanna. I den allsvenska teamseglingen deltar både ungdomar och vuxna och 
med mixad könsfördelning, allt i enlighet med reglerna från Svenska Seglarförbundets 
Allsvenska Segling. Vår egen populära klubbtävling i augusti, den berömda ”Röva 
Runt”, är öppen för alla typer av båtar. Vinterförvaringen runt klubbhuset är populär och 
innebär att planen runt huset fylls av kölbåtar under den kalla årstiden. Klubbhuset 
erbjuds till uthyrning för föreningar och enskilda när det inte är upptaget av klubbens 
egen verksamhet. 
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Framtida utveckling
LjSS arbete med sikte på framtiden innebär ständig tillsyn, underhåll och förbättringar 
av bryggor, vågbrytare, klubbhus, båtar och material. En framtidsgrupp har skapats 
inom klubben som kommer att fånga upp önskemål om fortsatt utveckling. Vi kommer 
därvid att samarbeta med våra grannverksamheter och Uddevalla kommuns 
gestaltningsprojekt.
Vi hoppas att du vill läsa om allt roligt vi gör på 
följande sidor vårt LjSS-blad för 2023. Läs om 
jolle- och kölbåtssegling, seglarskola, 
parasegling, Allsvenskan i segling och 
internationella tävlingsframgångar, klubbens 
egen tävlingsverksamhet, segling med 
radiostyrda båtar (Dragen Force – DF) och 
mycket annat. 
All verksamhet i LjSS är ideell. Välkommen alla 
nya och gamla medlemmar till ett fantastiskt 
2023!
Inger von Bültzingslöwen
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Årets seglarskoleinstruktör 
Ludvig Jernmark Burrows - dubbel pristagare 2022 -  Årets Seglarskoleinstruktör 
VKSF samt mottagare av Uddevalla Kommuns Ungdomledarpris 2022 

I samband med Västkustens 
Seglarförbunds årsmöte den 28 
november 2022 , uppmärksammades 
några av dom som gör en stor insats i sin 
klubb och för seglingen på Västkusten. 
 Vår egen Ludvig fanns på plats för 
hyllning och mottagande av detta fina 
pris. LjSS är mycket stolt över ditt arbete. 
Motivering: 
Ludvig är en stor resurs i Ljungskile 
Segelsällskap när det gäller all ungdoms- 

och träningsverksamhet, som vi i klubben vill uppmärksamma och nominera. Ludvig 
både jobbar som seglarskoleinstruktör, para-instruktör och tränare i klubben och det är 
därför som LJSS vill berätta om Ludvigs enastående insatser. Ludvig har också ensam 
ansvarat för LjSS vuxenkurser under dom senaste tre åren som gått och visat på 
engagemang och inspirerande utbildning för klubbens vuxna elever. Ludvigs 
personlighet och seglingskunskaper är otroligt värdefulla för klubben. 
Ludvig har ett naturligt trevligt och tryggt sätt att vara med seglarskolans elever och 
inger stort förtroende för elevernas föräldrar. För Ludvig finns det aldrig några 
bekymmer utan han har nära till leende och skratt, men jobbar samtidigt hårt och 
målinriktat. Ludvig är oerhört uppskattad av av eleverna samt sina medinstruktörer. 
Ludvig har under dom senaste tre åren studerat på Öckerö Seglande Gymnasieskola, 
med havet som klassrum och tog studenten i juni i år. Ludvig är värd denna nominering 
alla dagar i veckan. Utan Ludvigs fantastiska ledaregenskaper, engagemang och 
pedagogiska sätt, hade Ljungskile Segelsällskaps ungdomar inte lärt sig lika mycket 
om segling, kamratskap och sjömansskap. 
Under Parksommarkonsterten i Uddevalla den 20 augusti mottog Ludvig även Uddvalla 
Kommuns Ungdomsledarpriset 2022 på 15 000 kr. Uddevalla Kommuns 
ungdomsledarpris är ett erkännande av god ledargärning och en uppmuntran till 
engagemang för unga . 
Grattis Ludvig och tack för ditt fina arbete på LjSS! 
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Årets ljushuvud 2022 
LjSS uppskattade klubbtränare, och före detta ordförande för klubben, Helena Barne 
fick den fina utnämningen ”Årets Ljushuvud” vid arrangemanget Ljusa Ljungskile 
lördagen den 26 november 2022 i Ljungskile tillsammans med Elaine Gustavsson, 
Leela Movement. Årets Ljushuvud är ett pris som ska gå till en person som under året 
gjort särskilt viktiga och kreativa insatser för Ljungskile samhälle. Det kan till exempel 
handla om initiativ som berikar gemenskapen och utvecklingen i Ljungskile.
Vi i LjSS är förstås väldigt stolta och glada över utnämningen av vår fantastiska Helena 
som gör så mycket för klubben och för att utveckla vår verksamhet, som betyder så 
mycket för så många.
Motiveringen till utnämningen var följande. 

”Med sitt mångåriga engagemang i Ljungskile Segelsällskap, 
LjSS, har Helena Barne starkt bidragit till att sätta vårt 
kustsamhälle på kartan. Sällskapet, med cirka 350 
medlemmar, har i år fyllt sextio.
Varje sommar ordnar man populära seglarskolor för vuxna, 
barn och funktionshindrade från hela landet. Under Helenas 
tid som ordförande lyckades LjSS med bedriften att få 
arrangera VM i RS Tera, med 85 ungdomar från cirka tio 
nationer. Sedan 2021 deltar man i seglingens Allsvenska; i 
år hamnade klubben på nionde plats bland totalt arton 
klubbar.
Helena, uppvuxen innanför Restenäsön, började själv segla 
när hon var elva år. Med sitt kreativa ledarskap hjälper hon 
inte minst unga seglare till glädje och framgångar på havet.”
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Seglarskolans instruktörer 
Bästa seglarveckan någonsin!
Seglarskolan i år har varit lika roligt, 
givande och inspirerande som alla 
andra år som jag har jobbat här. En 
vanlig dag på LJSS är fyllt med 
lekar, utmaningar, genomgångar, 
teknik, seglande och annat skoj. 
Alltså en perfekt balans mellan lek, 
segling och teori/genomgångar. 
Mina kollegor och jag gör ständigt vårt bästa för att barnen ska ha det så roligt och vara 
så lärorikt för de som möjligt. Vi anpassar även oss efter vad barnet själv vågar och 
klarar av då alla elever har olika erfarenheter och mål innan lägret. Detta gör så att vår 
seglarskola blir väldigt personlig och att barnen har både kul men lär sig extremt 
mycket bara på fem dagar då vi fokuserar mycket på individnivå. Detta görs 
exempelvis genom att vi instruktörer coachar eleverna ute på vattnet och säger tips så 
att de ska utvecklas så mycket som möjligt inom seglingen. 
Det jag även älskar med att vara instruktör här på LJSS är att få se hur de utvecklas 
samt hur de blir modigare och bekvämare i segelbåten efter veckans gång. Från att 
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vissa elever knappt vågar sitta i segelbåten i början i veckan till att de känner sig 
bekväma och kan segla på egen hand på sista delen av veckan. LJSS är verkligen en 
seglarskola för alla barn oavsett kunskap, erfarenhet, mål eller skicklighet. Vi anpassar 
oss efter varje barn och ser till att de får den bästa, roligaste, informativa seglarveckan 
någonsin! 
Julia Edler Instruktör

LjSS värdegrund 
L - Lärorikt och    roligt J - Jämlikt och respektfullt S - Säkert och tryggt S - Starkt hållbarhetsfokus

Segla är roligt och 
verksamheten präglas av 
glädje och positiv stämning

Alla får hjälp utifrån sina 
förutsättningar

Säker och trygg anläggning. 
Båtar, utrustning och 
anläggning ska alltid vara i 
bra skick

Miljöfrågor är en naturlig del 
av vår verksamhet

Verksamheten bygger på 
ideellt arbete och 
engagemang

Att se varandra, hälsa på och 
bemöta alla med respekt utan 
att värdera är viktigt

Trygghet i gruppen och med 
instruktörerna

Vi vill ha en levande vik med 
miljöpåverkan. 
Håll Havet Rent

Vi har kul tillsammans och 
visar varandra uppskattning

Alla ska känna sig delaktiga Föräldrar ska vara trygga 
med att ha sina barn hos oss

Segling bedrivs i en drogfri 
miljö

Vi strävar efter att utvecklas 
som seglare och att fortsätta 
segla under hela livet

Vi stöttar varandra, är 
schyssta, lyssnar och 
respekterar olika åsikter

Regel om flytväst på/nära 
vattnet och övriga 
säkerhetsföreskrifter följs

Verksamheten bedrivs 
proffsigt och med kvalitet i allt 
vi gör

Vi delar med oss av kunskap 
och stöttar varandra för att 
växa i egen takt

God kommunikation för att 
förstå varför man gör saker

Anpassad verksamhet, alla 
får segla efter sina 
förutsättningar

Anläggningen, klubbens 
båtar och material vårdas

Alla är välkomna, det ska 
vara trivsamt att hänga på 
LjSS

Roller och demokratiskt 
fattade beslut respekteras

Sjömansmässig verksamhet 
bedrivs med välutbildade, 
kompetenta leare

Handlingsplaner finns för alla 
verksamhetsområden med 
mätbara mål inklusive 
miljömål

På tävlingar agerar vi som ett 
lag och stödjer varandra

Ledare och föräldrar är 
viktiga förebilder

Ledarnas ansvar för att 
verksamheten bedrivs säkert 
respekteras

Förenings verksamhet 
utvärderas för kontinuerliga 
förbättringar

Aktiviteter över 
generationsgränserna är en 
del av verksamheten

Verksamheten ska vara 
jämställd med nolltolerans 
mot könsord, rasistiska och 
nedlåtande attityder

Nollvision mot tillbud och 
olyckor, vi arbetar med 
riskminimering

Viktigt med bra 
tävlingsverksamhet som är 
tillgänglig för alla

Som förälder hjälper man 
även andras barn

Övergrepp, trakasserier, 
diskriminering och mobbing 
accepteras ej och ska 
uppmärksammas direkt

Utdrag ur belastningsregistret 
för alla över 15 år är en 
grundförutsättning för att leda  
grupper och delta i LjSS 
styrelsearbete

Vi känner stolthet för vår 
verksamhet och vårdar vårt 
goda renommé

Sveriges roligaste 
sommarjobb är att vara 
ledare i LjSS

Signaler om att något inte 
står rätt till för en grupp eller 
enskild ska tas på allvar och 
det ska vara lätt att kontakta 
klubbens ansvariga

Tränare och ledare har 
mandat att ställa in en träning 
eller tävling om förhållandena 
är riskabla

20 april 2021
LjSS styrelse

version 0
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Seglarskola  
Anmäl dig till sommaren 2023
Ljungskile Segelsällskap anordnar varje sommar 
seglarskola för barn och ungdomar från 8 år. Vi har 
utbildade seglarinstruktörer och seglarskolan är certifierad 
av Svenska Seglarförbundet. Vi seglar, har utflykter på 
havet, lek blandat med teori, skräpplocknings (Håll Havet 
Rent) tävlingar, kappseglingsträning och mycket annat. Du får låna 
klubbens båtar som är RS Tera, RS Feva och RS Quest.
Välj en vecka som passar dig och din familj. I år kommer vi att köra 6 veckor. Vecka 31 
är en kappseglingsvecka för fortsättare, där vi avslutar med att segla klubbtävlingen 
”Röva Runt” den 4 augusti. 

Vecka 25, OBS söndag-torsdag  
Vecka 26, 27, 28 och 31 kappseglingsvecka med Röva Runt måndag-fredag 
Alla kurser inkluderar lagad lunch och två fikapauser. 
Vecka 29, para-seglarskola Dagläger i samarbete med Uddevalla Kommun ”Lov för 
alla” och RBU Uddevalla
För att deltaga i seglarskolan krävs medlemskap i klubben. 
Anmäl dig via hemsidan wwwljss.se  Anmälan öppnar vecka 7 
Frågor besvaras kvällstid via mail seglarskola@ljss.se eller 0722-426622 Helena Barne 
(OBS! Ej anmälan på telefon)
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Vuxenseglarskola 2023 
Det är aldrig försent att lära sig segla och LjSS erbjuder dig möjligheten i vår 
vuxenseglarskola. Vi seglar i klubbens RS Quest som är en modern jolle med plats för 
3 personer. 
Medtag egen lunch + fika samt lämpliga kläder. Flytväst kan lånas på LjSS. 
Vuxenseglarskolan bedrivs vanligtvis under helger i juli mellan klockan 9-15. 
Antal platser per helg: 6 vuxna 
För att deltaga i seglarskolan krävs medlemskap i klubben.  
Anmäl dig via hemsidan www.ljss.se  Anmälan öppnar vecka 7 

Frågor besvaras kvällstid via mail vuxenseglarskola@ljss.se eller 0736-388876 Ludvig 
(OBS! Ej anmälan på telefon)
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Piratskola 2023 
Piratskolan är för de allra minsta seglarna, 
från fem till åtta år. Här får man lära sig 
mycket och framförallt ha roligt! Vårt mål är att 
barnen ska känna sig trygga på vattnet, 
respektera vattnet och tänka på havsmiljön. Vi 
lär barnen allt från knopar, delar på båtarna, 
hur man kollar på vinden och så klart hur man 
hittar skatter!
Sommaren 2022 hade vi 11 små pirater på 
Piratskolan. Kapten Ida Holm gjorde sitt första 
år som huvudinstruktör med kvartersmästarna 
Lydia och Cecilia som ledare och framförallt 
hade vi våra fantastiska duktiga instruktörer, 
Elsa, Wilmer, Ludvig och Vide. Vi var ute 
mycket på sjön i klubbens underbara nya RS 
Quest båtar, på land där vi lärde oss om 

båten, letade skatten och även va ute på gummibåten när vinden inte var tillät segling. 
Piratskolan riktar sig till barn mellan 5 och 8 år och sker under maj och juni 2023 vid 
sex tillfällen. Om ni är intresserade eller vill veta mer skicka ett email till 
piratskola@ljss.se eller gå in på vår hemsida www.ljss.se
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Alla kan segla 
LjSS Para-seglarskola 
2022 var första året som Ljungskile Segelsällskap anordnade en para seglingsvecka. 
Para segling gav möjlighet till personer med olika funktionsvariationer att få komma ut 
på havet och segla. Under två år har LjSS utbildat ett par instruktörer till att kunna vara 
med och jobba med para segling. Jag utbildade mig under vintern tillsammans med 
Sigrid Beckman och Philip Mathiesen. Året innan hade även Helena Barne och Ludvig 
Burrows gått utbildningen. Jag kände först att jag inte riktigt skulle hinna att jobba para 
seglingsveckan men som tur var frågade Helena Barne om jag kunde vara med några 
veckor innan och jag ångrar inte att jag sa ja. 

Vi hade fått hyra två Accessjollar från Stenungsunds segelsällskap som är bra för para 
seglingen. De har en nedsänkbar köl som fylls med vatten när man sänker ner den, 
vilket gör att båten inte kan kapsejsa. Vi hade också våra egna Questar som är stabila 
och bra. För att vissa seglare skulle ha möjlighet att komma ner i båtarna hade vi fått 
bidrag till en kran som monterades på bryggan där vi kunde lyfta i seglarna i båtarna. 
Det gick smidigt och lätt och var ett jättebra hjälpmedel.
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Under dagarna var det varmt och soligt med perfekta vindar. Vi seglade ett par timmar 
på förmiddagen och avslutade varje dag med lite fika och prat. Alla verkade tycka att 
det var roligt att vara ute på vattnet. Det var också kul att några gärna ville fortsätta 
segla. Även jag som instruktör tyckte att det var väldigt roligt och ser fram emot nästa 
sommar med mer segling.
Oskar Andersson 

Röva runt
Sista seglarskoleveckan, vecka 32 i Augusti är det ”kappseglingsveckan”. Fokus ligger 
på att kappsegla. För dem som inte hört talas om kappsegling är det ett sätt att tävla 
mellan segelbåtar. Bortsett från att kappsegling kan vara väldigt roligt, är det dessutom 
ett jättebra sätt att utvecklas i båten.
Röva runt startar utanför klubbhuset och banan sträcker sig ända bort till ön som gett 
namnet på tävlingen; Röva eller Röven som den nu officiellt heter. Efter att ha 
rundat ön seglar man tillbaka mot klubbhuset in i mål. Vinnaren koras och får det 
prestigefyllda priset som är en potta i silver.
Under veckan innan tävlingen har seglarskoleeleverna fått lära sig om allt från 
startprocedurer till väjningsregler och har även fått slipa på nya seglingstekniker. Nu får 
de äntligen chansen att omsätta sina kunskaper i en officiell kappsegling. Spänning 
och förväntan blandat med motivation och glädje gör att seglarna lär sig massa nytt 
under dagarna.
Vem som helst får delta i tävlingen Röva runt. Både gamla som unga är med. De seglar 
själva eller flera i samma båt. Alla båtklasser är tillåtna att delta, både kölbåtar och 
jollar. Alla startar tävlingen samtidigt och för att det ska bli rättvist mellan de olika 
båtklasserna som är olika snabba använder man sig av individuella SRS-tal. Förra året, 
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2022, deltog en katamaran som seglades ensam ev en person så det är bara fantasin 
som sätter stopp.
En vanlig upplevelse bland nya kappseglare efter att de har seglat tävlingen är att 
tävling kan vara mycket annat än bara press och förväntningar. När alla har gått i mål 
firas det med mat och bad från bryggan och alla seglare är nöjda och glada oavsett om 
de får sitt namn ingraverat på pottan eller inte.
Philip Mathiesen 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RS Tera VM i Weymouth  
Under sommaren 2022 seglade jag mitt första VM i RS Tera. Tävlingarna skedde i 
Weymouth i England. Det var 122 deltagare som seglade RS Tera, varav 59 seglade i 
PRO-klassen och resterande i Sportklassen. Det var egentligen inte bara ett VM utan 
det var även RS games. Det är en stor tävling där alla RS båtar har tävlingar, för vissa 
båtar är det en vanlig klass-tävling och för andra båtar är den ett VM eller EM.  

Vi var fem svenskar med, det var Ludvig, Ella, Hanna, Hannes och jag. Jag, Ludvig och 
Ella seglade i PRO-klassen, jag slutade på 23:e plats vilket var bäst av oss svenskar 
som seglade PRO. Jag är väldigt nöjd med min insats. 
Jag var ganska nervös den första seglingsdagen eftersom jag inte visste hur duktiga de 
andra seglarna var. Jag hade ett litet hum om hur duktiga de från Litauen var men inte 
engelsmännen. 
Vädret i Weymouth var ganska bra. Det blåste helt okej mycket, ibland blåste det 
mycket och ibland lite mindre. På den andra dagen var vädret inte så bra, det blåste 
mycket och det var väldigt dimmigt. Tyvärr kunde vi inte segla alls den dagen, 
arrangören sa att eftersom det både var dimmigt och blåsigt fick vi inte åka ut alls.  
Näst sista kvällen var det en gemensam 
middag för alla seglare och vi bjöds på goda 
hamburgare. Senare spelades det väldigt 
hög musik i hamnen så alla seglare kunde 
gå och dansa om man ville det.   
Det var en väldigt rolig och lärorik tävling att 
delta i. Jag har aldrig seglat en sån stor 
regatta förut så jag lärde mig mycket på det 
och gör gärna om det. Kanske blir det i 
Aeroklassen då.
Vilmer Johansson
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RS Aero ungdoms-VM 
I somras åkte jag och mina päron till Weymouth i England för andra gången på fyra år. 
Förra gången för Tera VM och denna gången för Aero UVM. Vart fjärde år arrangeras 
RS Games i Weymouth och under en period på ca 4 veckor samlas alla RS klasser och 
kör olika mästerskap, exempelvis UVM och EM i Aero och VM i Tera. 
Anledning till att jag seglade UVM istället för EM var för att jag hade inte råd att segla 
båda och att RS Aero Sweden Youth Team skulle segla UVM:et. Jag tycker iallafall att 
det är roligare när man har ett gött gäng att hänga med, därav UVM. Dagen vi kom 
fram till Weymouth stack jag ut på vattnet och tränade en stund med de andra 
svenskarna, det blåste ganska mycket och jag fick hänga hårt för att hänga med. 
Denna hårda vinden visade sig hålla i sig större delen av veckan. Hårda vindar är 
någonting jag själv upplever att jag är ganska dålig på, vilket ökade spänningen inför 
mästerskapet. 
Det visade sig att en medelvind på 8 m/s kanske inte var helt värdelöst ändå. Jag 
förvånade mig själv och lyckades placera mig på en sjätte plats efter första dagen, 
vilket kanske inte var helt rättvist eftersom det var många som seglade fel i ett race. Vi 
seglade en trapetsbana och alla var inte med ”på noterna”. Dag två hade mixade 
vridigare vindar med mycket vågor. De två första racen var det ganska lätt vind och jag 
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var taggad på att visa vad jag kunde. Men 
det gick kanske inte riktigt som planerat. 
Två race, två dålig starter och tre dåliga 
kryssar men 4 bra länsar senare hade jag 
samlat ihop en åttonde och femte 
placering. Sista racet blåste det upp och 
jag kom nia. Dag tre hade lätta vindar, 
men trots att jag ansett mig vara snabb i 
det, gick det ganska dåligt, en elfte och 
en femtonde placering. Min sämsta dag 
på VM:et. Dag fyra vindade det återigen 
bra, ca 7 m/s i medel och max kräng hela 
vägen. Det verkade som om denna dagen 

var min dag. De tre bästa seglarna, på VM:et seglade ifrån alla. Men precis där bakom 
låg jag och lurade. Serien blev 4, 6, 6 där ett straff i sista racet kostade mig två 
placeringar. Men det var min bästa dag hittills och jag var nöjd. Sista dagen blåste det 
återigen mindre och serien blev 8, 12, 8. 
I totalen kom jag åtta och var tredje U19-seglare. Jag hade självklart hoppats på mer 
inför mästerskapet, men jag får ändå lov att vara nöjd. Någonting som både förvånade 
och imponerade mig var hur krängstarka 
alla var. Varenda kotte krängde som om 
deras liv stod på spel och det var otroligt 
tufft att hänga på dem i de tunga 
vindarna. Ännu något som jag upptäckte 
var hur viktigt det är med teknik, speciellt i 
vågor. Trots att jag definitivt inte var den 
som krängde bäst kunde jag ändå hålla 
ifrån de flesta då jag styrde, trimmade och 
skotade bättre i vågorna. På lördagen när 
vi skulle åka tog jag tillfället i akt och 
sprang upp till de olympiska ringarna på 
Portland och sa hejdå till Weymouth igen.
Aron Wärnberg  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LjSS teamsegling 
Ett år med stora framgångar 
2022 blev ett år med stora framgångar för LjSS. Efter att vi fick kvala oss kvar i 
allsvenskan segling 2021 tog vi stora kliv i utvecklingen 2022 och hamnade i mitten av 
sluttabellen för 2022. Ett tjejteam från LjSS vann också Women On Water och en plats 
i Women Sailing Champions League. Detta visar att vi är på rätt väg i att nå målet att 
bli en etablerad klubb i allsvenskan segling samtidigt som vi når stora framgångar i 
andra tävlingar.

Allsvenskan i segling 
Säsongen 2022 inleddes med deltävlingen i Skanör i mitten av maj, en tävlingsplats 
som var ny då säsongsstarten 2021 ställdes in p g a pandemin. Skanör bjöd på mycket 
vind och höga vågor vilket skapade förhållanden som satte teamen på prov och som 
var väldigt olikt det vi seglar i på hemma iviken. Trots detta lyckades LjSS erfarna team 
med Hanna, Johan, Björn, Thea och Oskar nästan ta sig till final. En 6:e plats i sista 
heatet gjorde att LjSS missade finalen med en ynka poäng. En 7:e plats totalt i första 
deltävlingen var dock en stor framgång och visade att LjSS närmat sig de bästa 
teamen i allsvenskan segling.
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Den andra deltävlingen i Långedrag bjöd 
på mycket varierande förhållanden. 
Teamet med Thea, Aron, Helena, Simon 
och Oskar startade riktigt bra under 
fredagen och låg med på den övre halvan 
av tabellen efter första dagens segling. 
Senare delen av helgen bjöd sedan på 
mycket hårda vindar och det blev tuffare 
för det unga teamet från LjSS. Efter tre 
dagars segling slutade LjSS på 15:e plats. 
De hårda vindarna bjöd också på många 
incidenter på vattnet där vår båt Marianne 
var inblandad i en av dessa. I en styrbord – babord situation blev Marianne påkörd av 
en annan båt så kraftigt på babord sida och fick så allvarliga skador att hon inte kunde 
vara med under hela helgen. Helgen avslutades med demontering av båt och transport 
till varv i Lysekil för att så fort som möjligt få båten i ordning igen. Med bra kontakter 
lyckades detta och Marianne var tillbaka i Ljungskile i mitten av juli.
Den 19-21 augusti genomfördes allsvenskans tredje deltävling 2022 i Åmål. Åmål var 
ny arrangör i allsvenskan och då allsvenskan segling inte varit i Åmål tidigare var det få 
seglare som hade erfarenhet av väder och vindar förutom hemmaklubben. Deltävling 3 
blev en stor framgång för LjSS och teamet Hanna, Johan, Aron, Lydia och Philip. Stabil 
segling hela helgen gjorde att teamet tog sig till finalracet på söndag eftermiddag. I 
finalen startade LjSS på bästa sätt och ledde efter första varvet av två. Efter olika 

20



vägval under andra kryssen kom de andra teamen ikapp och LjSS slutade fyra i 
finalracet men då poängen läggs ihop från finalracet med tidigare omgångar under 
helgen hamnade LjSS på 3:e plats. Klubbens första pallplats i en deltävling. Vann 
gjorde hemmaklubben Åmålsviken och SFS Hunnebo kom tvåa.
Saltsjöbaden var 4:e och sista deltävlingen 2022 med KSSS som arrangör. 
Baggefjärden bjöd på mycket växlande väder och mycket svåra förhållanden. Det var 
inte lätt att träffa vindbyar och vindskiften rätt. LjSS teamet med Hanna, Björn, Simon, 
Stina och Vilgot gjorde en stabil insats. I riktigt lätta vindar gick det bättre än när det 
kom mer vind. Hanna och Stina hade precis vunnit Women on water i nästan samma 
vatten. Även där var de snabbast i lättvind. Målet var att försvara LjSS placering i 
totaltabellen, 7:a efter tre deltävlingar 
och säkra en plats i allsvenskan 
segling 2023. En 15:e plats i 
deltävlingen gjorde att teamet 
nådde det som var viktigast att 
säkra en plats i allsvenskan segling 
2023.Totalt hamnade LjSS på 9:e 
plats i allsvenskan segling 2022.
Det är fantastiskt roligt att få segla 
Allsvenskan. Det är så oerhört tätt 
och utmanande. Eufori när man tar 
rätt beslut och vinner placeringar 
kan på några sekunder vändas till 
irritation och att man tappar 
placeringar. Bara ett misstag gör det 
svårt att vara bättre än trea, två 
misstag så är man som bäst fyra. 
Tre misstag leder nästan alltid till att 
man för korsa mållinjen som sexa.
Vinnare av allsvenskan segling 2023 blev Åmålsviken. Efter att allsvenskan segling 
vunnits av storklubbar under många år visade Åmålsviken att även mindre klubbar kan 
vinna. Det är något som vi kan ta med oss in i framtiden. Kan Åmålsviken vinna 
allsvenskan segling så kan LjSS.
Förutom allsvenskan segling har LjSS teamsegling deltagit i Women On Water under 
säsongen. Tjejteamet med Hanna, Tova, Stina, Thea och Lydia åkte upp till Eckerö för 
att de tycker segla är så kul och hade inga ambitioner att vinna tävlingen. Att komma 
som ”underdogs” visade sig dock passa tjejerna utmärkt och de seglade fantastiskt i de 
mycket svaga vindarna och vann hela tävlingen och fick en plats i Women Sailing 
Champions League. Framgången visar att LjSS satsning på teamsegling och 
allsvenskan segling ger vågor på vattnet och leder till andra framgångar. 
Arbetet med säsongen 2023 har redan startat och vi jobbar med att bredda teamet av 
seglare. Inför säsongen 2023 kommer 6st unga LjSS jolleseglare komma med i teamet. 
Allt för att säkra teamseglingen och LjSS deltagande i allsvenskan segling framåt.
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Jakten på sponsorer och partners är också i full gång. Vi hoppas att vi kan fortsätta få 
stöd till vår satsning på teamsegling trots tuffare tider.
 
Allsvenskan segling 2023 drar igång i mitten av maj med första deltävlingen i 
Saltsjöbaden. Sedan följer Långedrag, Åmål och så avslutas säsongen i Strängnäs. 
Passa på att följa LjSS teamsegling under 2023 på sociala medier och alla allsvenska 
deltävlingar sänds live via Youtube. All information hittar ni på 
www.allsvenskansegling.se
Tomas Wallström och Björn Wärnberg

Women on water  
Den 3-4 september 2022 seglade tjejlaget från Ljungskile segelsällskap hem segern i 
Jungfrusund, Ekerö, där Women on Water 2022 avgjordes. Laget bestod av Thea 
Enander, Hanna Wallström, Tova Källerfelt, Lydia Spencer Smith och Stina Palm.

Det hela började i maj med att Thea och Hanna tillfrågade resterande av tjejerna om 
det fanns något intresse att vara med och tävla, alla svarade glatt ja och Team Thea 
Enander var då skapat.  
Laget hittade ingen tid innan tävlingen där alla kunde vara med för att träna ihop och 
åkte därför upp till Stockholm tillsammans helt utan förväntningar, ”Målet var att i alla 
fall inte hamna på sistaplats”. 
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I bilen upp fick lagmedlemmarna berätta om tidigare erfarenheter och vanor samt 
tillsammans gå igenom vem som skulle ha vilken position i båten.
Ekerö bjöd de 11 medverkande lagen på väldigt lätta och vridande vindar den första 
dagen och efter 12 race låg Team Sandra Sandqvist (Kungliga Svenska 
Segelsällskapet) i toppen, på andra plats låg hemmalaget Team Sanna Häger (Ekerö 
Båtklubb) och Team Thea Enander på en tredje plats. Alla tre lagen hade då tre vinster 
vardera.  Söndagen bjöd på lika svårseglade förhållanden som lördagen och 
avslutades med att de lagen som låg topp sex fick tävla om platserna på prispallen. I 
finalracet så ges dubbla poäng vilket gjorde att LJSS laget behövde ligga åtminstone 
tre platser före team Sandqvist. Team Enander valde att inte följa resultaten under 
tävlingshelgen och tänkte ” Vi gör det här för att det är kul, vi bara kör ”, samma 
inställning inför finalen. Efter en split på första kryssen hamnade Team Sandqvist 
bakom LJSS och Team Enander kunde segla över mållinjen som första båt och vinnare 
av Women on Water 2022. 

Det var fem glada tjejer som fick reda på att de nu hade kvalat in till både SM sprint i 
Långedrag samt Womens Champions League i Schweiz några veckor senare. 
Stina Palm

SM RS Aero 
Årets SM i RS Aero avgjordes i Ljungskile. I Aero-klassen används tre olika 
segelstorlekar som man väljer utifrån hur tung man är, Aero 5, 7 och 9. Aero 5 är för de 
lättare seglarna och Aero 9 för de allra tyngsta. Jag seglar Aero 7 vilket är riggen som 
används mest internationellt.
I Sverige måste det vara minst 20 seglare på startlinjen för att klassen ska ha SM-
status. Eftersom vi inte har 20 stycken seglare i varje segelstorlek tävlar alla storlekar 
mot varandra med ett handikappsystem. Alla tre segelstorlekar startar samtidigt och 
alla seglares tid mäts individuellt  och den som seglat banan på kortast tid efter att 
handikappet är medräknat vinner seglingen. Det ovanligt att segla jolle med 
handikappsystem och att göra det innebär en del knixiga grejer. Exempelvis innebär 
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det att den som går i mål först inte alltid vinner racet 
då andra kanske seglar bättre gentemot sitt 
handikapp.Seglingen på banan ändras också 
eftersom man både måste segla taktiskt mot de 
med samma segelstorlek och samtidigt ha i åtanke 
att ta sig runt banan snabbast möjligt för att inte 
förlora på grund av handikappsystemet. Det som 
jag i alla fall vet är helt säkert är att jag som seglar 
Aero 7 måste vara först i mål av alla med 7-seglet. 
SM:et utspelade sig en helg i augusti och planen 
var att hinna med åtta race på två dagar med 41 
stycken seglare. Första dagen var vädret relativt 
kasst, mulet med regnskurar och 1-4 m/s. Inget 
roligt väder, men ska man tävla är man taggad 
ändå. I Aero 7 riggen hade jag en rival, Axel 
Almersson, och under dag ett så visade han var 
skåpet skulle stå. Två race hanns med och Axel slog mig båda. Första racet var tajt 
men tillslut gled Axel över linjen en båtlängd före mig. Andra racet var tajt, tills det inte 
var det. Axel gled ifrån mig och vann race nr 2 bekvämt med ca 50 meter. Efter 
omräkning med handikapp hade jag fått en 3:e och 4:e placering och Axel en 2:a och 
1:a placering. Axel låg etta men jag hade slagläge underifrån med fyra poäng upp. 
Dag två blåste det mera, ca 4-8 m/s och regnade mindre. Det var bra för mig och dåligt 
för Axel då jag är tyngre och kan kränga ner Aeron bättre än honom. De tre första 
racen dag två gick därefter som jag trodde och hoppades. Jag seglade ifrån Axel på 
kryssen och i alla tre racen vann jag över honom med en stor ledning. Efter det tredje 
racet insåg jag att jag troligtvis låg etta i totalen och då satte nervositeten igång. Inför 
det sista racet var jag riktigt nervös och när min strategi för racet visade sig vara dålig 
blev det ännu värre. Jag låg och kämpade mig ikapp och försökte komma förbi Axel 
resten av racet. Men jag lyckades inte och gick imål efter Axel. När jag kom in i land 
kände jag mig tom och maktlös. Jag ville så gärna vinna, men hade ingen aning om jag 
gjort det. 5 riggarna hade även seglat bra den dagen och jag visste att några av dem 
efter omräkning kunde hota mig. Men till slut kom resultatet. Äntligen hade jag vunnit 
ett SM! Och dessutom gjorde jag det utan att ha vunnit ett enda race. Min serie var, 3, 
4, 2, 4, 3, 7 och jag hade 5 poäng ner till Aero 5 seglaren Vanja Ramm Ericson som 
hade vunnit de flesta racen dag två och därmed puttat ner Axel till en tredje plats. 
En mycket rolig regatta med mycket drama, 10/10 hade lätt gjort om det.

Nu seglar jag både Aero 7 och ILCA 7
Under föregående vinter började jag segla ILCA (det nya namnet på Laser) eftersom 
svenska seglarförbundet erbjöd en rad träningsläger i Skåne. ILCA är också OS-klass 
och ska man nå den yttersta eliten i jollesegling (en-mansjolle) så är det ILCA som 
gäller. Konkurrensen är mycket hårdare märkte jag redan på lägren. Under tävlingarna 
har det blivit ännu tydligare. Jag har fått låna en båt av Matz Brown som jag har här i 
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Ljungskile och så har jag köpt en båt av Emil Bengtsson som är Sveriges eventuella 
OS-hopp 2024 i Paris. Det har varit mycket utvecklande att få kontakt med Emil. Den 
båten har jag i Långedrag på GKSS där jag tränar med jolleteamet flera dagar i 
veckan.
Nu slutar jag snart gymnasiet och om jag själv får som jag vill så ska jag kunna segla 
mycket mer i sommar och framöver. Kanske blir det arbete på halvtid och resten 
segling. Målet under 2023 är att komma ut och segla internationellt mycket mer än 
hittills.
Aron Wärnberg

Bohusracet 
2022 seglade jag och Aron (sonen) för första 
gången tillsammans. Man måste minst fylla 18 
det år man deltar och det gjorde Aron under 
hösten. De föregående åren hade jag seglat med 
min svåger men detta år ville han segla med sin 
egen båt. Med från LjSS var vi med Albin Nova 
Qetesh, Matz Brown med sonen Ola Brown i 
”Isadora” och i den andra Omega 42:an ”Svalan” 
seglade yngste sonen Lars Brown och Martin 
Jansson.
Planeringen inför racet hade fungerat bra. Det tar 
flera dagar att förbereda med mat, väderanalyser, 
optimera båten, lyfta och skrubba botten och till 
slut segla båten till starten. Aron och jag hade till 
och med träningsseglat sträckan Uddevalla-
Hätteberget en helg med lite nattsegling på 
slutet. När väl Bohusracet närmade sig visade 
väderprognoserna på hårda västvindar och 
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regn. Inte idealiskt väder. Även i juni blir det mörkt på natten när det regnar. Det 
började i alla fall med extremt lätta vindar den första timmen mellan nio och tio. Vår 
startgrupp var först ut kl 9.00 och därefter brukar det vara en start i timmen i fem eller 
sex startgrupper. När våran start gick var det stiltje. Om det är lätta vindar vet man att 
man inte har en chans på totalsegern redan i starten. För att ha en chans att vinna hela 
Bohusracet behövs tur med bra vindar i den start man deltar i och sämre förhållanden i 
de andra starterna. Två minuter innan start hade vi en dryg båtlängd till startlinjen och 
då bestämde vi oss för att börja segla “för fullt”. Vi startade 10-15 sekunder efter 
startskottet… Ganska långsamt! 
Under fredagen ökade vinden sakta med några tillfällen med vindar upp mot 10 m/s. 
Det var ren kryss hela vägen från Uddevalla till Hätteberget som vi rundade vid 19-

tiden. X302 med Bo Callenberg, från 
Lysekil, är riktigt snabb på kryssen och 
rundade med en jättestor ledning. Efter 
rundningen kunde vi sätta spinnacker i 
ungefär en timme. Sen kom fronten med 
mycket vind och regn från väster. Vi såg 
att den innehöll mycker regn och vi 
klädde på oss sjöställen. Aron först och 
sen jag. När jag drog på stövlarna säger 
Aron att nu är det strax bråttom att ta ner 
spinnackern. Jag tittar upp och ser att alla 
båtar, ca en halv sjömil framför oss 
broachar. Vi faller av till plattläns samtidigt 

som vinden träffar oss med 12 m/s och undviker en broach. Nedtagningen fungerar 
perfekt och vi revar två rev direkt. Nu börjar en öppen bidevind/halvvind som ska 
fortsätta hela natten. Vågorna ökar i höjd och det börjar regna. Det går fort. Men tyvärr 
har jag lätt för att bli sjösjuk och redan vid Måseskär är jag rejält påverkad. Vi byts av 
med att styra eller söka lä bakom sprayhooden. Att gå ner i båten är omöjligt för min 
del. Efter midnatt når vi Tjurpannan och ska navigera in mellan öarna. Det är helt mörkt 
runt oss. Aron frågar om vägen men jag har tappat fokus av sjösjukan och säger: “Det 
är nog en akterlanterna framför oss, följ efter den.” Jag inser att det är oansvarigt att 
fortsätta och låta Aron ansvara för att vi navigerar rätt. Jag beslutar därför om att vi 
måste bryta. 
Väl i lä avtar ju sjösjuka rätt snabbt så vi kan lägga till i Havstenssund utan problem. 
Genom appen Trac-trac där man kan följa alla tävlande, deras placeringar och rutter i 
omräknad tid ser vi att vi seglade riktigt bra. Vi var tvåa när vi bröt och knappade in på 
ledaren. Men säkerheten fick gå före. 2023 hoppas jag att Aron vill segla med mig igen 
så vi får revansch.
Björn Wärnberg
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Triss SM 
Trissjollen konstruerades 1958 och är med 5.000 byggda den största jolleklassen i 
Sverige. För närvarande byggs inga nya och många båtar är uppgraderade äldre båtar. 
Den är en båt för 2-3 personer som är bra för både kappsegling och familjesegling. 
Lättseglad och stadig men ändå planande i friska vindar. Det kommer ofta många båtar 
på SM som hållits de flesta år sedan 1967. I år hade vi i likhet med många andra 
klasser svårt att samla deltagare men fick i alla fall 16 anmälda.

Jag köpte en nyare Trissjolle för 3 år sedan och har uppgraderat den med nya segel 
och beslag och deltog i SM förra året som då seglades i Gottskär. SM inleddes med 
träning på Torsdagen i lätta vindar och solsken. Vi körde ett antal träningsrace från 
piren. På Fredagen var det Sprint mästerskap i sol och friska vindar. Sprinten går till så 
att man seglar heat om ca 6 båtar i varje, alla möter alla och de 6 med bäst resultat går 
till final. Varje race är ca 10-15 minuter. Vi seglade nära klubbhuset och mästare blev 
Joachim Stadig/Johanna Stadig.
Lördagen seglade vi i friska vindar utanför klubbhuset. Det blåste 11 m/s med byar på 
15 m/s, vilket gjorda att några valde att stanna på land och andra bröt. Vi själva 
lyckades kappsejsa på länsen i tredje racet men vände båten och tog oss i mål vilket 
inte alltid är lätt med Trissen då den gärna tar in vatten i skrovet genom luckan och 
centerborsdstrumman. Fjolårsvinnaren Sebastian Knaack fick tre spikar och hade 
vittring på ny seger inför söndagen. Fem seglingar genomfördes.
På Söndagen seglade vi utanför Ulvön. Starten gick i lätt vind men den ökade under 
dagen till ca 5 m/s. Planerade tre seglingar genomfördes i sydostlig vind med start vid 
Ulvön och rundning nära Risholmen. Claes Gilborn och David Kieller kunde med två 
förstaplatser och en andra, säkra mästerskapet och bli Svenska Mästare.
Ett välarrangerat SM med nöjda deltagare och fin kappsegling. Besök gärna 
www.trissjolle.se för kompletta resultat och mer info.
Jan Hedberg
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Lilla Tjörn Runt 2022 
Veckan innan hade den sista veckan på LjSS seglarskola varit, så vi var ett gäng som 
var sugna på att få segla lite mer och hade anmält oss till Lilla Tjörn runt.
Söndagen den 21 augusti var det dags. Elin, Helly, Lisa, Nils, Arvid, Viggo och jag 
samlades vid Tjörnbrons fäst och lastade av våra båtar.  De flesta av oss hade inte 
seglat tävlingen förut och Nils hade bara gått en seglarvecka och varit på några 
träningar, men kände sig redo. Vi hade vår fanclub (föräldrar och syskon) med oss och 
teamet leddes av Vilgot Hjort, som själv seglat tävlingen, vilket kändes tryggt. Han 
hade båt med sig och coachade oss från vattnet. Det var en blåsig och solig söndag 
och vi fick ha seglen invirade när Vilgot hade genomgång och gav oss tips inför racet.
Väl i vattnet kände jag mig peppad och förväntansfull; jag gillar när det är mycket vind. 
Starten gick bra, men vid första slaget kapsejsade jag för första, men inte sista, 
gången.

Utöver Röva runt var detta första gången jag seglade ett distanslopp och det var väldigt 
kul att segla runt Stenungsön. Lisa och jag höll ungefär jämnt tempo och fightades 
under delar av loppet. Jag kapsejsade några gånger, men en av fördelarna med ett 
längre lopp är att man kan kapsejsa men ändå komma igen, vilket var tur för mig som 
kapsejsade sex gånger sammanlagt.
När vi kom till upploppet framför Stenungsunds centrum ledde Elin och jag låg 4:a 
bland Tera Sport seglarna. Jag trodde inte att jag skulle ha en chans att komma ikapp, 
men tänkte på Vilgots råd att hålla ut mot sidorna för att undvika strömmarna i mitten, 
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så jag höll långt in mot fastlandet, vilket visade sig vara en bra strategi.  Med minsta 
möjliga marginal lyckades jag på upploppet komma ikapp Elin och passera mållinjen 
först.
Alla LjSS-seglare gjorde ett bra race och 
kom i mål med flaggan i topp. Efter 
prisutdelningen intog jag, och halva 
startfältet i Lilla Tjörn runt, en näringsriktig 
måltid på en närliggande restaurang, 
innan vi körde hemåt igen. Tack så 
mycket till LjSS, fanklubben och Vilgot för 
en kul dag.
Gustav Westerlind Olsson 

Segling med T/S Gunilla 
Jag har sedan barnsben seglat. Mestadels jolle men även skutsegling på senare dagar. 
När man når en viss ålder måste man välja hur man ska fortsätta med sina hobbies, 
vare sig det är fotboll, innebandy, stickning eller segling så måste man någon gång 
välja mellan elitsatsning, där sporten är i 
fokus, eller att bara utöva den på fritiden. Det 
är ofta när man väljer gymnasium som man 
bestämmer sig för vilken kurs man vill styra 
skutan åt. När jag själv skulle välja 
gymnasieutbildning hade jag självklart 
seglingen i åtanke. Jag ville fortsätta med 
den på något sätt, men var inte säker på hur. 

Det blev senare tydligt att jag valde rätt när 
jag valde Öckerö seglande gymnasieskola. 
Inte bara för seglingens skull, utan även för 
de livserfarenheterna, utbildningen och de 
människor man får med sig på vägen. Under 
den första resan jag gjorde med T/S Gunilla, 
den andra februari till den 19:e mars 2022, 
började vi i Lissabon där vi familiserade oss 
med båten och började klättra i den 35 meter 
höga riggen. Jag skulle ljuga om jag sade att jag tyckte om att klättra den första 
månaden på Gunilla. Den andra gången jag begav mig upp i masten var det bäcksvart, 
blåste 24 knop och regnade. Jag tröstade mig själv med att det är sådant bygger 
karaktär och fortsatte, trots min påtagliga dödsångest. Efter fyra dygn till sjöss, där 
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ungefär 80 procent av alla stackars elever någon gång under färden kaskadspytt, kom 
vi fram till Madeira. Där vandrade vi bredvid de milslånga levadorna och åkte träkälke, 
sedan seglade vi till Azorerna där vi också vandrade och badade i deras järnrika, 
naturligt varma källor. Sist men inte minst begav vi oss till Las Palmas. Medan sjöbenet 
från Funchal, Madeira till Sao Miguel var väldigt lugnt, var det sista sjöbenet raka 
motsatsen. Segling med över nio meter höga vågor, direkt från sidan i en konstant 
lutande halvvind där man inte kunde befinna sig på stordäck utan att få vatten upp till 
midjan. Det var häftigt att se hur vi hanterade det så bra och vilken skillnad det var från 
början av resan. 
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På den andra resan, 25 september till 11 november, började vi i Rotterdam för att 
sedan segla vidare till Plymouth genom den engelska kanalen. Sedan till Huelva över 
Biscayabukten som bjöd på en härlig 30 knop medvind som varade hela vägen. Efter 
det till Cadiz, Sevilla och till sist Las Palmas, igen. Denna resa var bättre än den första 
tyckte jag, eftersom att alla visste hur man seglade henne och vi kunde därför ta fler 
egna initiativ. Vi utförde även mycket underhållsarbete såsom att tjära riggen, 
lappsalva, smörja block, måla, ta bort rostrinningar och dylikt.

 Skutsegling och jollesegling är på många sätt olika, men det finns också likheter. Att 
kunna segla innan man mönstrar på T/S Gunilla för första gången spelade faktiskt inte 
jättestor roll. I början fokuserar man mer på att inte tappa fotfästet i riggen, stå med 
bästa förmåga på den vingliga fotpärten när man ska beslå segel, lära sig vad alla 
tampar har för mening och varför man drar i dem. Men efter ett tag, när man inte längre 
får panik när man går upp i riggen, när det räcker att vaktledaren skriker: ”Bärja 
storbrammen!”, för att förstå vilken tamp man ska dra i och inte bara hejdlöst rycka i 
alla tampar som finns, då blir det roligt på riktigt. Även fast man på natten behöver gå 
upp klockan fyra och jobba till klockan åtta på morgonen, för att sedan gå och lägga sig 
igen, så är varje vakt rolig och lärorik. Att ha förståelse för vind och segel är viktigt när 
man som besättning ska förstå vad det är som måste göras och hur det ska göras. Det 
är en häftig känsla när alla i vakten bidrar och när en manöver går som smort. Det går 
att jämföra med när en manöver utförs på J70:n i LJSS allsvenska lag, när alla gör sin 
del och man behöver nästan inte säga något för att alla ska veta vad dem ska göra och 
när det ska göras. Delad glädje är dubbel glädje!

Thea Enander

LjSS 60-årsfirande  
Med KM för jollar – en heldag att minnas!
Lördagen den 3:e september firades Ljungskile Segelsällskaps 60-årsjubileum med 
som ett heldags arrangemang som inleddes med klubbmästerskap för jollar och 
avslutades en jubileumsmiddag. Lördagen bjöd på ett fantastiskt sensommarväder 
även om det gärna hade kunnat få blåsa lite mer på dagen.
På kvällen bjöd klubben under klubbmästare Björn-Axels ledning, och med superb 
hjälp av Lars Brown, upp till grillkväll där det bjöds på grillspett i långa banor. Kvällen 
samlade ett 80-tal klubbmedlemmar, nuvarande och tidigare, i alla åldrar. Extra roligt 
var det att ett antal av dem som var med och bildade klubben för 60 år sedan var med. 
Cajsa Johansson, Bosse Ljungberg och Göte Fredgren var dessa, och som den där 
dagen 26 augusti 1962 beslutade, tillsammans med ett 25-tal ytterligare Ljungskile 
ungdomar, att ett Ljungskile Segelsällskap skulle bildas. Under tidiga dagen 
arrangerades klubbmästerskapet under Stellans ledning och med hjälp av jolleföräldrar, 
för de 15 deltagarna, vilka kämpade för att hitta vind i de lätta och luriga typiska LjSS 
förhållandena.
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På seneftermiddagen erbjöds provsegling både av klubbens J/70 kölbåtar och 
klubbens minsta båtar - radiostyrda DF 65. Det blev lugn och fin provsegling i den 
avtagande vinden.
Samtidigt öppnade baren och kvällens gäster började strömma till. Innan middagen 
serverades höll klubbens ordförande Inger von Bültzingslöwen ett välkomsttal som 
reflekterade över klubbens utveckling och nuvarande verksamhet samt önskade alla 
hjärtligt välkomna. Sedan var det dags att hugga in på den grillbuffé som 
klubbmästaren Björn-Axel med assistenter bjöd på. Dagen till ära hade två stora tält 
rests framför klubbhuset så att alla kunde sitta under tak.
Prisutdelning för KM förrättades under ett av tälten i samband med att mörkret började 
framträda. Tältbelysningen och packat med folk runt borden gjorde stämningen lättsam 
och trevlig.
Under middagen presenterade Stellan Nilsson och Peter Litzén det arbete som hade 
gjorts under året för att dokumentera klubbens tillkomst samt klubbens första tio år där 
klubben gick från att starta som en entusiastklubb för OK-jolleseglare till en breddklubb 
som sedan utvecklats till den klubb som LjSS är idag. Arbetet finns dokumenterat i en 
jubileumsskrift som delades ut under middagen.
Lite senare på kvällen (läses tidigt på natten) ramades festen in utav en fantastisk 
mareld dagen till ära som till och med lockade fram lite nattsegling med DF 65-båtarna.
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Boat Builder’s Championships 
2022 
Tävlingen går ut på att du på två dagar bygger en segelbåt och sedan kappsegla med 
den. Den som vinner kappseglingen tar hem ett vandringspris. Arrangörerna är några 
gamla Chalmerister som behövde något att göra när de inte kunde vara med och 
bygga Cortegen längre. Tävlingen har avhållits sedan 2017 mestadels på Sandviks SS 
anläggning på Hisingen i slutet av augusti.
På lördagen och halva söndagen bygger man inom givna tidsramar och på 
eftermiddagen är det den avgörande kappseglingen. Man får vara 2-4 deltagare i varje 
team men alla måst vara ombord på seglingen. Jag ställde upp för första gången i år i 
team med Killian Bushe, mer kvalificerad medtävlare går nog inte att hitta. Vi hade tre 
övriga team att tävla mot. Materialet får kosta högst 1500 och tillhandahålls av 
arrangörerna. Man får välja ur en lista och det gäller att planera väl och välja exakt det 
man behöver. Segel görs av en presenning. I år hade man fått tag på billig begagnad 
plywood så det fick bli stommen i vår konstruktion. Jag formgav skrovet med hjälp av 
en pappmodell och Killian designade en rigg med ett balanced lugsail på en ostagad 
mast. Vi gjorde ett läbord istället för centerbord som vi fick flytta till läsidan på vid varje 
slag.
Vi åkte ner lördag morgon lastade med våra bäst verktyg. Ett intensivt byggande 
pågick hela dagen fram till given tid på kvällen. Ett regn sinkade oss ett par timmar 
men vi hade skrovet i stort sett klart. På söndagen fortsatte byggandet fram till 
deadline, vi hann ej provsegla båten före racet. Det blåste rejält åtminstone 10 m/s i 
byarna så det blev ett överlevnadsrace. Vi tävlade mot en katamaran, en lådformad båt 
och en CAD ritad skapelse med 3 i besättningen. I starten kom vi sent iväg men två av 
båtarna tappade sina kölar och drev mot land före och efter start. Katamaranen ledde 
efter halva kryssen men vi kom ikapp och ledde efter första varvet, sen havererade den 
kvarvarande motståndarens rigg och vi fick ensamma segla sista varvet och gick i mål 
som segrande båt.
Efter tävlingen så hugger man upp sin båt, vi tog hem den för lite eftertanke men nu är 
den kasserad. En väldigt trevlig och kul tävling, vi har redan en design på gång till 
nästa år. Info om tävlingen: http://www.championships.se/  det finns också en FB-
grupp.
Jan Hedberg
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Segling på Dalslands kanal 
och Vänern 
Sommaren 2022 bestämde vi oss för att avstå seglingen i Bohuslän till förmån för 
Dalslands kanal och Vänern. I sällskap med våra vänner tillbringade vi fyra fina veckor i 
sötvatten. Vi fick en härlig semester och en jättefin resa som vi varmt kan 
rekommendera.
Efter vad som kändes som en väldigt tidig avmastning 
redan i början på juli lyftes Jenika, en Malö 40 H, och 
Anderssonskans Anna, en Comfort 32, på trailer i 
Ljungskile och sjösattes sedan i Ed. Den ursprungliga 
planen var att segla Bohuskusten vidare till Halden och 
lyfta båtarna där. Men att sjösätta våra båtar i 
Nössemark visade sig inte vara möjligt då 
vattenståndet i Stora Le var 1,5 m lägre än normalt. 
Trailertransporten och sjösättningen i Ed gick väldigt 
smidigt och sparade tid som gav fler dagar i Vänern än 
vad vi hade tänkt från början. 
Från Ed seglade vi norrut på Stora Le vidare till Foxen 
och mot vår första slussning i Lennartsfors. Tack vare 
bra vind de första dagarna fick vi fin segling på de stora 
sjöarna. Stora Le med sina skogsklädda branter var en 
häftig miljö att segla i, helt annorlunda mot Bohusläns 
karga klippor. Sjön är vråldjup och det finns inga grund, så det är enkel navigering. Och 
även fast vi var ute mitt i sommaren var vi nästan ensamma på sjön, även det en 
ovanlig upplevelse.  

På resan mellan Ed och Lennartsfors gjorde vi 
fina stopp bland annat vid Ivansons bilskrot i 
Båstnäs och i Holmerudsfors, en lugn liten hamn 
klart värd sin omväg från Foxen. 
I Lennartsfors gjorde vi den första av 24 slussar 
på Dalslands kanal. Även om det var lite nervöst 
inför de första slussningarna tyckte vi själva att vi 
blev riktiga slussproffs mot slutet. Vi seglade 
kanalen  nedströms och i de flesta slussar är 
nivåskillnaden ganska liten vilket medför lugna 
slussningar. I slussarna finns fasta linor som 
också förenklar slussningen. Slussarna är inte 
särskilt stora men våra två båtar fick precis plats 
tillsammans. Det var oftast ingen lång väntetid 
och slussvärdarna var väldigt hjälpsamma. 
Till Bengtsfors hade vi en långsam läns på sjön 
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Lelång och väl där stannade vi en dag och cyklade dressin, kul omväxling från det 
stillsamma båtlivet. Tyvärr hade godisfabriken helgstängt vilket gjorde somliga i 
sällskapet väldigt besvikna.
Efter Bengtsfors är det tätt mellan 
slussarna och sjöarna är mindre 
och än mer avlånga så här blev det 
inte mycket till segling. Från 
Bengtsfors och söderut var det fler 
båtar i farten och ännu fler kanoter. 
Men till skillnad från under 
högsommaren på Bohuskusten var 
det ingen trängsel varken i natur- 
eller gästhamnar. 
Vi gjorde flera stopp och fick se 
mycket av Dalslands sevärdheter 
som Gustavsfors, Baldersnäs och 
vacker skog, små torp och 
välvårdade slussvaktarstugor.  
I Håverud fick vi storpublik när vi skulle slussa, skönt att vi var rutinerade vid det laget. 
Nio dagar efter starten i Ed hade vi slussat oss ända ut till Vänern. Till skillnad från sjö- 
och kanalsystemet i Dalsland så är Vänern full med grynnor och klart svårare 
navigering. Vi valde att segla norrut efter att vi kom ut i Vänern eller rättare sagt vi 
valde att gå för motor i en smal ränna uppmärkt av de lokala båtklubbarna nästan ända 
upp till Åmål. Efter ett stopp i Åmål för att tanka vatten, handla mat och tvätta kläder 
fortsatte vi mot Säffle Sandön. Det är Säffle segelklubbs ö dit även ickemedlemmar är 
välkomna. Precis bredvid ligger ön Floghall där Säffle motorbåtssällskap håller till. 
Även om både segelbåtar och motorbåtar var välkomna på båda öarna kunde man ana 
en viss uppdelning. Dessa olika båtklubbsöar som det finns flera av runt hela Vänern 
har en fantastisk generositet och hög servicegrad och gemenskap, även om de äldre 
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medlemmarna var lite bekymrade för att det krävs mycket ideellt arbete, som mest 
sköttes av pensionärer. 
Vi blev inblåsta ett par dagar på Sandön men tack vare öns vedeldade bastu så hade 
vi det härligt ändå. Blåbär fanns det också gott om. Vi upptäckte också att även när 
vinden hade mojnat och vindmätaren inte visade mer än 6-7 m/s så kunde vågorna på 
Vänern vara ganska kraftiga och inte särskilt behagliga.
Vidare genom Lurö skärgård mot Djurö där vi fick träffa på hjortar, och därefter 
Brommö skärgård och fina dagar på Lindökroken med bad på den fantastiska 
sandstranden och middagar på klipporna där solen går ner i ”havet”. Rena 
medelhavskänslan, det var bara vattentemperaturen som skvallrade om att vi var på 
nordligare breddgrad. Lindökroken är en naturhamn men känns mer som en gästhamn 
då Mariestads kommun lagt ut tre stora flytbryggor och byggt toaletter. 
Efter ett stopp i Mariestad seglade vi vidare mot några dagar på olika delar av 
Kållandsö där vi njöt av löjrom och fantastisk natur. Spiken på Kållandsö sägs vara 
Vänerns Smögen, men vi såg inte speciellt många likheter mer än att det finns ett antal 
restauranger, det var lätt att få bryggplats och restaurangerna stänger klockan 21.

Från Kållandsö fick vi en bra bog mot Vänersborg och kunde lägga till i Åkerssjö 
gästhamn på eftermiddagen. Morgonen efter hängde vi på låset när slussarna öppnade 
för fritidsbåtar så att vi skulle hinna hela vägen till Göteborg. Slussarna i Trollhättekanal 
är ju av något större modell än de i Dalsland men slussningen var lugn och kontrollerad 
även om vi kände vi oss som små fiskar i en stor bassäng. Det kan bli en del väntetid 
vid slussar och broar i Göta älv så framåt kvällen anlände vi till gästhamnen vid 
Göteborgsoperan. Två dagar senare, efter ett stopp på Marstrand i åska och regn, 
kunde vi segla in i Ljungskile igen nästan fyra veckor efter avfärd.
Vi hade en fantastiskt fin resa med härliga upplevelser i vacker natur och historiskt 
intressanta miljöer. Även om vi tyckte att vi hade gott om tid på oss finns det många 
ställen vi inte hann med att besöka, framför allt i Vänern. Att köra båten på trailer var 
smidigare än vad vi hade tänkt oss. Även om det är lite att fixa med av- och 
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påmastning osv. sparar det mycket tid jämfört med att åka fram och tillbaka. Nu återstår 
bara att fundera på vart trailern ska ta Jenika och Anderssonskans Anna nästa gång. 
Familjen Blad Forseng

Danska favoriter 
I år seglade Sallys mest hemomkring. Det blev bland annat ett antal gamla och nya 
favoriter i Danmark. Vi har alltid gillat Danmark. Mysiga hamnar, små byar och städer. 
Bagare som öppnar innan frukost och god öl. Visst blir det lite havssegling och ibland 
långa distanser men däremellan fin segling på skyddade vatten. Vi har aldrig upplevt 
det som långgrunt och tråkigt. Men, man måste fortfarande se upp för bottengarn på 
vissa ställen.
Vi använder i första hand DMI för prognoser när vi seglar i Danmark. De gör riktigt bra 
och detaljerade prognoser för massa parametrar. Till exempel vind-, ström och 
vågprognoser. (https://www.dmi.dk/lokation/show/DK/7870347/Sams%C3%B8/
#location)
Många väljer att segla över till Skagen som första hamn i Danmark. Vi försöker undvika 
att kryssa i onödan och brukar därför segla söderut till Onsalahalvön eller Varberg och 
sedan gå direkt till Anholt som första Danska hamn. Närmar man sig Anholt österifrån 
så gäller det att sikta på genvägen genom revet. I somras fanns den på 56 44 53.611 
N, 011 29 35.040 E, precis där vårt Navionics sjökort visade den. Anholt är med rätta 
en populär destination, en fantastisk ö av sand. Hamnen är ofta fylld med båtar i 
högsäsong men lite utanför semesterperioden är den lugn och trevlig.

På väg vidare söderut ligger Tunø, väster om norra Samsø. En grön ö med bra hamn, 
fina promenader och cykelturer. Här fungerar kyrktornet även som fyrtorn. Vid vindar 
runt nord och ost kan man i stället försiktigt angöra Mårups lilla hamn på Samsös 
östsida. Innan vi fortsätter söderut på vår segling vill vi nämna Gilleleje på Själlands 
nordsida. En livlig fiskehamn där man kan köpa allsköns delikatesser från bodarna i 
hamnen. Missa inte rökt hellefisk (hälleflundra), det är en riktig delikatess. Den trevliga 
byn har både bagare (som öppnar tidigt) och snabbköp.
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I södra delen av Stora Bält 
ligger Langeland. En lång ö 
som namnet antyder. 
Lohals är en fin liten hamn 
på västsidan nära norra 
udden. Här ingår cyklar i 
hamnavgiften och det är 
bra för det är en bit till både 
bagare och affär. Ön är 
fantastisk vacker och man 
kan med fördel göra 
dagsutflykter på cykel. Från 
Langeland seglar vi genom 
Svendborg sund och vidare 
ner till Ǽrøskøping. Sedan vi kom ner mot Samsø seglar vi i lugna och skyddade 
vatten. Det kan vara bra att titta på DMI:s strömprognoser. Det är betydligt trevligare 
med några knop med- än motström. 
Ǽrø är en ö med mycket historia och eget bryggeri, prova t ex deras valnötsöl. I 
Ǽrøskøping försöker vi ligga i “gamla hamnen” söder om färjeläget. Där har man 
direktkontakt med denna fina lilla stad där tiden stannade för drygt hundra år sedan. 
Det är som att gå omkring i ett museum.
När man är så här långt ner i Danmark så är det inte långt till Tyskland. Om man går en 
liten bit in i fjorden Schlei kommer man till Kappeln. En trevlig liten stad vi besökt 
många gånger. Här finns det mesta man behöver. Se upp med strömmen när du lägger 
till. Vi går under bron i Sønderborg som öppnar på bestämda tider, kolla på nätet 
(https://sonderborgkommune.dk/broer). Här kan man lägga till på båda sidor bron om 
man vill gå upp i byn. Genom Als sund och fjord tar vi oss norrut mot Lilla Bält. Längs 
vägen finns många fina ankarplatser. Lilla Bält är ett smalt sund där det förekommer 
starka strömmar. Vi har seglat både med fyra knop med- och motström. En vårdag kom 
vi slörandes norrifrån i frisk vind. Vi gjorde god fart trotts stark motström. Men, när vi 
kom in under de murade valven till järnvägsbron försvann vinden och vi backade ut 
igen. Efter två försök gav vi upp och startade motorn.
På norra Fyn hittar vi Bogense. Där brukar vi hitta plats i den gamla smala 
hamnkanalen. På väg hem går vi till 20220827_01_Ebeltoft_PANi norra delen av 
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Samsøbukten. Ebeltoft är en fin, 700 år gammal, stad med välbevarad stadskärna. 
Staden kan skryta med Danmarks minsta rådhus och världens största segelfartyg i trä. 
I somras var det jazz på torget varje lördag, mycket folk och den lokala idrottsklubben 
sålde inte lotter utan öl och vin.
Västra Limfjorden är väldigt trevlig med flera fina hamnar och ankarplatser. Vårt intryck 
är att det är mycket mindre båtar där än på östsidan Jylland. Östra inloppet förbi Ålborg 
är som att segla på en flod. Det är först vid Løgstør det öppnar upp. Løgstør minns vi 
speciellt för på kanalmuséets restaurang åt vi det bästa ”stjärneskuddet” vi fått i 
Danmark.
På väg norrut brukar vi gå till Säby på Jyllandssidan Där finns en bra och trevlig hamn 
och samhälle. Alternativt går vi till Versterø på Læsø. Där kan man fortfarande köpa 
färsk fisk och skaldjur direkt från båtarna på morgonen. Skagen med sitt rev, museum 
och ”frukost” (=lunch i Danmark) på Brøndums Hotel är alltid trevligt innan man seglar 
hem igen.
Eva och Håkan Landberg har seglat tillsammans sedan 1999 och seglar sedan 2013 sin CR 390 
Sally bland annat runt England 2015, Medelhavet 2017-2020 och Norrlandskusten 2021. Du kan 
följa deras äventyr på bloggen www.seglingsresor.se. 

Eva och Håkan Landberg 

Tävlingsåret 2022 
Majbrasan
Äntligen – en kappseglingssäsong som åter kunde börja med Majbrasan 1 maj, efter 
att inte kunnat arrangerats på två år p.g.a. Covid. Men först en rättelse! Första 
Majbrasan ägde rum redan 1979, och då som en lagsegling. Det var alltså inte 1980 
som var debutåret för Majbrasan, vilket felaktigt angivits i 2020 års LjSS-blad.
Tyvärr blev deltagarantalet ovanligt lågt denna gång jämfört med tidigare år. En av 
anledningarna var förstås att optimistseglarna var och seglade riksranking på annat 
håll. Sedan deltog inga flermansjollar alls, så resultatet blev att endast tre klasser kom 
till start, och med endast 1 st seglare från annan klubb. Totalt deltog 11 besättningar i 
den mycket lätta och stundtals obefintliga vinden. I Tera PRO vann Vilmer  Johansson 
en jämn kamp med de övriga två deltagarna, medan Elin Sundberg var dessto mer 
överlägsen i Tera Sport-klassen där det deltog 5 st  besättningar. I ”seniorklassen” 2.4 
mR  vann Matz Brown ännu en gång.

Vårserien
Vårserien seglades i klasserna RS Tera Sport resp PRO, Laser Rad, Laser, RS Aero 5, 
samt i 2.4mR. 15 personer totalt som genomfört minst 1 st segling. I Sport segrade 
Elin, och i PRO motsvarande Gustav Olsson. Aero-klassen tog Vilmer hem, och i Laser 
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var Max Davidsson bäst. Slutligen vanns 2.4mR av Matz, efter en stenhård kamp med 
Björn Wärnberg

Triss-SM
Vår målsättning med minst ett evenemang/år på lägst nationell nivå kunde vi klart 
uppfylla i år. Den första tävlingen var Trissklassens nationella sprintmästerskap 
fredagen 1 juli. 14 st deltagande besättningar gjorde upp över 12 st heat, med start och 
målgång från båken och med ca 10-15 min seglad tid/heat i den 5 m/s starka vinden. 
Fina seglingar med klart och soligt väder. Vann gjorde Joacim och Johanna Stadig från 
Borås SS, och vår egna hemmaseglare Jan Hedberg med gast Ulf Ligner på en 10:e 
plats. Själva SM-tävlingen seglades över lördag och söndag, och omfattade 8 
seglingar. Deltagarantalet landade till slut på 16 st besättningar.
Svensk mästare blev till slut åldermannen Claes Gilborne med gast David Keiller från 
SS Kaparen, och med hemmabesättningen Jan H och gasten Jonathan Andersen på 
en hedrande 6:e plats.

Tävlingen präglades av en gemytlig stämning bland deltagarna, som började med en 
egen träningsdag på torsdagen innan sprinttävlingen. För att detta inte skulle krocka 
med vår ordinarie seglarskola förlades basen för Trissklassen till ett uppsatt partytält på 
grusplanen. Detta upplägg funkade bra utan att arrangemangen störde varandra. 
Sedvanlig regattamiddag avhölls i klubbhuset under lördagkvällen, vilket tydligt 
uppskattades av trisseglarna med positiva kommentarer efteråt.

Röva runt
Säsongen fortsatte med nästa arrangemang i form av vår egna och numera 
riksbekanta Röva Runt. Rekordstort deltagarantal (under 2000-talet) med 32 deltagare 
i 24 st båtar, i totalt nio olika båtklasser. I förhållandevis lätta vindar utkämpades en tuff 
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kamp mellan Aron Wärnberg och Ludvig Burrows med båda seglande i Laser. Till sist 
var Aron först över mållinjen.

SM för RS Aero och Tera
Nästa nationella tävling hos oss var SM för RS Aero resp Tera Sport den 27-28 augusti. 
Ett glädjande stort deltagarantal med 41 st resp 23 st startande deltagare i de två 
klasserna över de två dagarna. Alla seglingarna kunde genomföras inne i viken, med 
väl lagda kryss/länsbanor i den nordostliga vinden. Seglarna fixade det blöta som kom 
uppifrån under söndagen fint, men funktionärerna med sina radioapparater hade det 
lite jobbigare med fukten.
I Aero-klassen tävlade deltagarna mot varandra med olika segelstorlekar och med 
seglad tid och SRS som mättalsgrund för resultaten. Efter en jämn och fin serie kunde 
vi som hemmaarrangör glädjande till slut kora en av våra egna jolleseglare till svensk 
mästare – Aron Wärnberg med RS Aero 7. Fyra LjSS-deltagare i denna klass. I RS 
Sport tog Klara Länje från Lerum SS hem mästartiteln, och med bäste seglare – Vilmer 
Johansson – på en hedrande fjärdeplats. Elva LjSS-seglare deltog.
Sammantaget blev detta ett jättelyckat arrangemang med så många deltagare och av 
deltagarna väl uppskattat genomförande från vår sida.

Klubbmästerskap
Vårt klubbmästerskap ägde rum som en del i vår jubileumsdag den 3 september. Lätta 
vindar, stundtals obefintliga, präglade tävlingen. Tills slut efter åtta korta men 
genomförda seglingar korades Arvid Carlsson som Tera Sport-mästare. I Feva-klassen 
segrade Vilmer tillsammans med gast Vide Jernmark Burrows, och i RS Quest vann 
pojkarna Per Blad och Johan Sundberg. Slutligen i Laser vann Max. 1 st deltagare – 
Philip Mathiesen deltog i RS Aero, vilket medförde att ingen segrare korades i denna 
klass. Totalt deltog 15 st seglare.

Höstserien
Höstserien omfattade fem tillfällen då det seglades totalt 15 seglingar, och med 22 st 
deltagare i minst 1 st segling. Laser vanns av Max Davidsson, och i Aero-klassen 
segrade Vilmer Johansson. Tera Sport var den största klassen med flest deltagare, och 
den vanns av Elin. PRO-klassen vanns av Gustav Westerlind Olsson. I RS Quest 
deltog endast 1 besättning under serien, och därutav korades ingen segrare.
De sammanlagda vandringspriserna i Tera PRO- resp Sportklassen för vår- och 
höstserien ihopräknade vanns av Gustav Westerlind Olsson respektive Elin Sundberg.
Avslutningsvis vill jag tacka alla ni funktionärer som hjälpt till under året med våra 
tävlingar. Ni är ovärderliga, och utan er hade vi inte sett några tävlande segel på viken.
Tävlingssektionen gm Stellan Nilsson
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RC-segling i LjSS 
I 2022 så seglade vi 43 gånger på onsdagar / söndagar i Ljungskileviken. Det har varit 
46 olika seglare som deltagit och i snitt 11 deltagare varje gång. Årets högsta notering 
på 19 seglare var det redan den 27 mars. 
Om vi nu lämnar statistiken så har det blivit ”maktskifte” i toppen. Gunnar Gustavsson 
har tagit över i toppen före Lars Smit. Trea är Richard Malm med Michael Assarsson 
som fyra. Och vem är inte femma, om inte den eviga femman, Hans Schade. Dock 
utmanas han av en del bakifrån. Hans är också bästa GM (Grand Master, d v s 65+). 
Årets nykomling är Robban Rydén, även här finns det lite rookies som stiger snabbt i 
rankingen.

Årets Påsksmällen som är en Matchracingtävling avhölls i påskhelgen som sig bör. 18 
seglare var på plats, och det hela inledes med gruppsegling i lätta vindar. Dom bäst 
placerade i grupperna gick till A-slutspel. Här drog tillslut Gunnar Gustavsson det 
längsta strået, efter en magnifik upphämtning i finalracet mot Christer Sörvik. Trea blev 
Mikael Assarsson som slog Johan Schelin i bronsmatchen.
Årets Klubbmästerskap seglades borta på LBK’s ena brygga. Detta då den lätta vinden 
inte nådde ner till LjSS bryggor. Det var många som var uppe och slogs i täten i den 
lätta vinden. Men Andreas Birath avslutade suveränt med fem spikar på dom sju sista 
racen. Detta gav honom en någorlunda säker seger. Bakom var det jämnare, där det 
var tre seglare inom 1,6 poäng. Mikael Assarsson tvåa, Mats Hansson trea och Gunnar 
Gustavsson fyra. Bästa Grand Master blev Hans Schade.

Västcupen
Efter flera års uppehåll återuppstod Västcupen. Ser man på dom historiska segrarna, 
så är det idel ädel adel. Magnus Timerdal, Jari Heiskanen, Michael Assarsson och 
Michael Collberg.
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2022-års cup bestod av de fyra ”Regional rankingseglingarna”. Först ut var det med 
seglingar på Öckerö tidigt på våren. 21 hugade seglare var på plats. Och vi fick kört 17 
seglingar. Det blev en pall med bara LjSS:are. Lars Smit som vinnare före Andreas 
Birath och Richard Malm. Nästa deltävling var i Ljungskile i juni. Nästan lika många på 
startlinjen, men några fler race. Det blev en överlägsen seger för Petter Kostmann från 
Göteborg. Genom ett bra resultat i sista seglingen, så tog Lars Smit hand om 
andraplatsen totalt före Christer Sörvik. I september var det dags för en lite nyare 
arrangör inom RC-seglingen, Lerums SS. Mycket lätta vindar erbjöds dom 16 seglarna. 
Dessa bemästrades bäst föga överraskande av RC-seglingens kung, Michael Collberg. 
Han utmanades dock av sin klubbkamrat, Jan ”Pommac” Karlsson. Trea blev Micke 
Malmgren. Inför finalen i Ljungskile i oktober, så såg Lars Smit att ha ett ganska kraftigt 
grepp om totalsegern. Vindprognosen var inte särskilt lovande, och vi var osäkra på 
hur många race vi skulle få ihop. Men väl när det var dags för det hela, så kom det fin 
vind, och vi fick genomfört 18 race. Det blev en klar seger för Collis, med Andreas tvåa 
och Christer trea. I totalen för Västcupen så höll Lars undan, men bara två poäng före 
Andreas. Även trean och fyran var LjSS:are genom Gunnar och Richard.

Nationellt
LJSS:arna har som vanligt varit flitiga att åka runt om i landet. Och det har skördats 
flera fina framgångar. Här är några resultat:
·       DF65 – Kalmar – 1:a Lars Smit

·       DF95 – Kumla – 1:a Lars Smit

·       DF65 – Kumla – 4:a Mats Hansson. 10:a Gunnar Gustavsson

·       DF65 – Gryt – 7:a Andreas Birath
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·       DF95 – SM Ljungskile – 6:a Lars Smit

·       DF95 – Vadstena – 10:a Richard Malm

·       DF65 – SM Falun – 5:a Gunnar Gustavsson

·       DF95 – Sjötorp – 4:a Lars Smit 

·       DF95 – Vadstena – 2:a Lars Smit / 9:a Richard Malm

·       DF65 – Vadstena – 6:a Mats Hansson / 7:a Christer Sörvik / 8:a Lars Smit

Detta gör att Lars ligger 4:a på Sverigerankingen för DF95 och på 8:e plats i DF65. Här 
ligger Gunnar på 10:e plats.

2023
I år blir det flera spännande tävlingar. Först ut av mästerskapen är SM för Dragon 
Force 65 som kommer att gå i Nynäshamn i början av maj. Detta är också ett inofficiellt 
”För-VM” då Global 2024 kommer att gå här. Redan veckan senare går Global 2023 för 
Dragon Flite 95 i England. Det ser inte ut som LJSS har någon seglare som får någon 
av dom eftertraktade platserna. Men det svenska laget ser riktigt starkt ut. I september 
är det dags för SM för just Dragon Flite 95. I år avgörs det på den fina arenan i 
Vadstena. Årets sista mästerskap i Sverige, är Nordiska Mästerskapen för DF65 som 
kommer att avgöras i Ljungskileviken. Datum är planerat till 14-15 oktober. Det kan 
nämnas också att LJSS kommer att stå värd för en helg med Nationella 
Rankingseglingar för bägge klasserna i juni. 
För RC-seglarna Bosse Gullberg

Slip- och materialsektionen 
Vår anläggning har som tidigare år använts flitigt. 
Vårt stora bekymmer nu är vågbrytaren. Den is som lade sig i början av året skadade 
mellanförtöjningarna ut till plattformen som Båket står på. En stor insats på 
arbetsdagen under våren fick till en temporär lösning med tampar. Denna lösning höll 
en bra bit in på sommaren men som väntat nöttes den av. 
En ny insats gjordes på höstens arbetsdag och allt såg bra ut. Men bara någon vecka 
senare kom ett kraftigt blåsväder. Allt släppte och läget blev desamma som tidigare. 
Ganska tröstlöst - och nu hade vi inte krafter att göra något utan får vänta till våren för 
att se vad som kan göras. 
Även resten av vågbrytaren slits hårt varje år. Träskoning lossnar, förtöjningar går av 
och betongen spricker här och där. Drömmen vore att få byta ut de gamla uttjänta 
delarna mot en ny rejäl vågbrytare. För att sätta i gång processen mot detta mål har vi 
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begärt in offerter på en ny vågbrytare. Vi och hoppas att vi ska få med Uddevalla 
kommun på tåget. När vi nu har fått nytt längre arrendeavtal blir det lättare att planera 
långsiktigt och möjligheterna öppnar sig på ett helt annat sätt att söka och få bidrag till 
att förbättra anläggningen.
I övrigt har löpande reparationer och förbättringar genomförts med hjälp av stor 
uppslutning på arbetsdagarna. 
Matz Brown
 

Klubbhussektionen 
Äntligen kan huset användas som vanligt nu när restriktionerna är borta.Pandemin 
finns kvar men i mindre omfattning. Hygien är viktig framöver, vi har lärt oss en hel del. 
Vi har haft en städfrekvens som är tätare än tidigare. 
Uthyrningen börjar bli bättre. Våra grannar Ljungskile båtklubb och friluftsfrämjande har 
fått låna vårt klubbhus.
När det gäller avfallshanteringen får vi avfall från badgäster, vilket våra kärl inte är stora  
nog för. Nya kärl med lås är på plats. 
LED-belysningen i hallen och elementet på toa är på plats. Element i 
omklädningsrummen planeras. Men den delen av huset med omklädningsrum har 
vattenskadats. Blandare och rör har fruset och gått i sönder. Vi får undersöka på vilken 
omfattning skadorna fått. Arbetet med att reparera rör och blandare har påbörjats.
Jan Nilsson
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Trucksektionen 
På grund av restriktioner från kommunen pga. av dålig bärighet på marken har vi även i 
år begränsat utnyttjandet av uppläggningsområdet ganska mycket. Eftersom vi även i 
detta år har kunnat hyra grusplanen mot gamla brädgården, numera kommunalägt, har 
vi kunnat lägga ett antal båtar där vilket har lett till att det varit ganska gott om plats på 
grusplanen denna vinter. Detta har medfört att vi kunnat ta upp ett antal nya båtar. Vi 
har nu 66 båtar vinterförvarade hos oss.

Trucken har fått en ordentlig genomgång av Sjuntorps Truck & Maskin. En lite större 
reparation på tätningen mellan kardanaxel och differential har också gjorts.
Sjösättning 2023
Asfaltplan med kran, lördag 29 april 08:00
Asfaltplan med truck, söndag 30 april 08:00
Grusplan med truck, lördag 6 maj och lördag 13 maj
 
Preliminära dagar för upptagning till hösten är
Grusplan med truck 16:e och 23:e September
Asfaltplan med truck, 24:e September
Asfaltplan med kran 30:e September
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Utbildningssektionen 
LjSS utbildningsaktiviteter har under året gått enligt plan, med stöd av Svenska 
Seglarförbundets kursprogram.
Under Mars månad hölls en lärgrupp i Seglingens ledarskap Grund. Under ledning av 
Björn-Axel Johansson i LjSS klubbhus utbildade sig fyra ungdomar.
Under Mars månad gick tre ungdomar Paraseglingsinstruktörsutbildning.
Vi hade planerat och anmält en ungdom till Instruktör/Tränare Grön men hon fick 
dessvärre förhinder och kunde inte gå utbildningen som planerat. 
Tillsammans med Svenska Seglarförbundet hölls en Hjälptränarkurs i LjSS där sex av 
LjSS ungdomar medverkade. Vid kursen ställdes klubbhus, jollar och motorbåt till 
förfogande så att kursen kunde genomföras på bästa sätt.
Under Maj månad i samband med vår andra instruktörsträff anordnades en Hjärt-och-
lungräddningskurs för alla LjSS ungdomsinstruktörer. 

En föräldrautbildning i två steg anordnades  
- En teoretisk digital av Svenska Seglarförbundet i Idrottspsykologi – Utvecklas som 
idrottsförälder 
- En praktisk på LjSS med målsättningen att intresserade föräldrar till jolleseglande 
barn och ungdomar ska känna sig delaktiga och en del av LjSS gemenskap och veta 
med vad, och hur, de aktivt kan stödja LjSS ungdomsseglingar på plats och känna sig 
bekväma med det.
- Tre ungdomar har gått en online-utbildning i Kappseglingsregler Grund.
- Två ungdomar har under hösten gått Instruktör/Tränare Blå
Tina Malm
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Medlemsskap 
Som medlem i LjSS får du tillgång till 

• Omklädning Herr resp. Dam och bastu med dusch.
• Jolleplats samt viss förvaring (1 båtplats för jolle på planen, roder, centerbord etc 

i klubbhuset väl uppmärkta med efternamn och telefonnummer på anvisad 
plats).

• Får vår underbara tidning LJSS-bladet digitalt.
• Möjlighet att vinterförvara din motor- eller kölbåt inom vår anläggning mot avgift 

och i mån av plats

Kostnaden för medlemskap är följande
• Junior: 250 Kr (Junior är man tom det år man fyller 20)
• Vuxen/Senior: 350 Kr.
• Familj: 600 Kr.

Instruktioner för att bli medlem och skapa ett medlemskonto: https://
www.ljss.se/bli-medlem/ 

Träningsavgift
För att få låna klubbens jollar och deltaga i aktiviteter på tisdagar och torsdag klockan 
17-19.30, ska träningsavgift betalas. Träningsavgift för perioden april - september 
betalas med 600 Kr alternativt 150 kr per månad. Deltagare i seglarskolan får lov att 
träna två veckor utan att behöva erlägga träningsavgift.
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LjSS Kalender för 2023 
Mötesdagar för styrelsen 18.30–21.00
23 januari, 27 februari, 24 april, 22 maj, 19 juni
14 augusti, 18 september, 16 oktober, 4 december (konstituerande styrelsemöte)

Medlemsmöten
Vårmöte 23 mars 
Höstmöte 23 november

Övriga datum – Viktiga datum där medlemmar bör medverka
Vinterförvarare skall medverka på minst 1 hel arbetsdag alt. 2 halvdagar
Arbetsdag jollar 25 mars, 11 november
Arbetsdagar i hamnen 30 april och 1 oktober
Julmys 9 december
Prova på segling 6 juni

Träning och seglarskola
Upptaktsläger jollar: 1-2 april i Klubbhuset (dagläger)
Seglarskola/seglarläger: vecka 25, 26, 27, 28, 31 med Röva Runt för alla medlemmar 
Dagläger para-segling: vecka 29
Träning alt. SeglaSkoj: tisdagar maj – september
Poängsegling alt. SeglaSkoj: torsdagar maj – september

Tävlingar
Majbrasan: 1 maj, klubbens vårtävling
Nationell ranking för 2.4mR: 20-21 maj

Nationell ranking Dragon Flite 95 och Dragon Force 65: 3-4 juni 

Nordisk Mästerskap Dragon Force 65: 21-22 oktober 

Röva Runt: 4 augusti

KM (klubbmästerskap): 2 september

Sjösättning och upptagning av kölbåtar
Vår: 29 april kran, 30 april asfalt, 6 maj grus, 13 maj grus
Höst: 16 september grus, 23 september grus, 24 september asfalt, 30 september kran
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Styrelsen 2023 
  

Funktion och namn Ansvarsomr. E-post/tele

Ordförande 
Inger v. Bültzingslöwen

ingervonb@hotmail.com
0706-854736

Sekreterare
Lydia Spencer-Smith

Webbredaktör 
Piratskolan

lydiaspencersmith@me.com, 
0760-240079

Kassör
Bo Gullberg

Ekonomi
Medlemsregister
Dragon Force 65

bosse@bogullberg.se
0706-464643

Ledamot jollesektionen
Helena Barne

Seglarskola
Instruktörer/tränare
Tränare/Coach

helena.barne@gmail.com 
0722-426622

Ledamot 
klubbhussektionen
Jan Nilsson

Fastighet och anläggning
Uthyrning klubbhus

jannilsson51@msn.com
0707-851526

Ledamot slip- o 
materialsektion       
Matz Brown

Yttre anläggning, 
följebåtar  

matz.brown@gmail.com
0702-195868

Ledamot Trucksektion
Lars-Åke Andersson

Vinterupptagning kölbåt
Truckservice

larsan52@telia.com
0705-126558

Ledamot 
Tävlingssektionen
Stellan Nilsson

Tävling
Funktionärer

nisse.ida@telia.com
0706-629917 

Ledamot Klubbmästeri
Björn-Axel Johansson

Sociala arrangemang
Tränare

bebbenkommer@gmail.com
0706-515598

Ledamot 
Utbildningssektionen
Tina Malm

Instruktörer
Funktionärer

tina_malm@hotmail.com
0733-506065
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Suppleant
Håkan Landberg

Slip- och materiel hl@bikan.se
0708-220250

Suppleant
Belinda Mathiesen

Jolle
Pirat

belinda.mathiesen@essisty.com 
0703-520302

Suppleant
Tomas Wallström

Jolle tomas_wallstrom@yahoo.se
0739-025322

Suppleant
Gert Elgebäck

Klubbhus gert.elgeback@gmail.com

Funktion och namn Ansvarsomr. E-post/tele
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Det syns när våra 
kunder är nöjda

Svenska Sjö är stolta över att vara ägda av 
riktigt båtfolk, tillsammans utvecklar vi 
det svenska båtlivet.

010-490 49 00
dygnet runt

Beräkna din premie idag, och välkommen 
att kontakta oss om du har några frågor 
kring din båtförsäkring.

Svenska Sjö är specialister på båtförsäkringar och har som 
ambition att erbjuda våra försäkringstagare kunnig, snabb 
och smidig skadehantering till låga premier. Dessutom ger 
vi våra försäkringstagare direkt återbäring på överskottet. 

Tillsammans med båtorganisationerna arbetar vi ständigt 
med att utveckla de bästa båtförsäkringarna och trygg-
hets lösningarna för dig och din båtklubb.

Som medlem i Svenska Seglarförbundet 
försäkrar du din båt  extra förmånligt, 
utöver andra rabatter såsom förarintyg.

Sedan 1967 har vi tryggat båtägare och båtklubbs-
medlemmar i hela landet, så nästa gång nån vinkar,  
är det kanske en i gänget. 

Välkommen att försäkra din båt hos oss
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