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Då var hösten här, hamnen byter 
skepnad! Nu är det dags att göra 
tvärt om, ögonstenen skall upp, 
master skall av, motorer skall ren-
köras, mycket skall rengöras, det är 
kanske dags att inspektera det hela 
och se hur sommaren har påverkat, 
och till sist vintertäcka.

TÄNK PÅ att när Du tar upp/
ställer upp Din båt själv, att Du 
inte glömmer att ha en dialog med 
hamnkaptenerna. När allt är näs-
tan klart, återstår att MÄRKA DIN 
BÅT, gör det gärna med Ditt med-
lemsnummer och namn, och gör 
det så att Din märkning är åtkom-
lig/läsbar även när båten är täckt

Mastskjulet i norra är utbyggt, 
tänk på att ”utnyttja” utrymmena 
väl, masten skall vara avklädd och 
ingen utrustning får hängas upp i 
takstolarna. Gäller i ALLA MAST-
SKJUL. 

Vi har nu två fina miljöhus, vi 
hjälps åt att använda dem som 
tänkt, och hjälps självklart åt att 
hålla ordning och reda. Det har 
hänt att det kommer gamla mat-
förpackningar och också matrester 
in i miljöhusen och hamnar på gol-
ven där, det är bara RÅTTOR som 
gillar det!

Även om hösten är här, så finns 
många båtar i vattnet och det pågår 
också aktiviteter. I skrivande stund 
så är det många seglare i hamnen 
som har segeltävlingar i form av 
”Kvalseglingar till 2018-års all-
svenska” vår tävlingskommitté 
med Jan Hellström i spetsen håller 
i organisation, vi hoppas självklart 
på bra förutsättningar med vindar 
och allt,  LYCKA TILL!

Arbetet med att avsluta vårt verk-
samhetsår pågår för fullt, mycket 
som skall sammanställas och sam-
manfattas i såväl siffror som ord. 
Ekonomin fungerar väl, samtidigt 
som jag i dagarna läst vårt förslag 
till verksamhetsberättelse, och 
därvid konstatera att det är en stor 
verksamhet vi tillsammans driver. 

Styrelsen arbetar också med 2018 
budget och verksamhet. Vi förbe-
reder också inför vårt kommande 
årsmöte, bereder inkomna motio-
ner osv. Där kommer självfallet att 
redovisas hur det gått 2017, och 
också hur tankarna går inför kom-
mande år.

ÅRSMÖTET BLIR
Torsdagen den 7 dec på Kvarn-

kullen i Kungälv, separat kallelse/
inbjudan kommer.

VÄLKOMNA
Stig Halldorf
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ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmötet 
Torsdagen 7/12 kl 18.30 i Kvarnkullen

Vi samlas mellan kl 12 och 14 söndagen den 10 december i 
klubbhuset i södra hamnen.
VÄLKOMNA !!

REDAKTIONSKOMMITTEN BJUDER PÅ LUSSEKAFFE
Det här är en tradition som Lennart började med för länge, länge sen och då tycker vi att ... ja de e ju klart att 
vi fortsätter som vi gjort under många år.
KMS bjuder på värme i klubbhuset, sommar-, vinter-, båtprat
med trevligt folk, kaffe o bulle, glögg o pepparkaka. Ja detta kan
du väl inte missa?
Och sedan har du chans att kolla din båt och presenning eller
bara gå ut och njuta av vinterstilla Nordön.
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TEXT: THOMAS  OTTOSSON 
FOTO: THOMAS OTTOSSON  
           DANIEL STENHOLM  

Allsvenskan i segling är ett 
initiativ från Svenska seglarför-
bundet som går ut på att klub-
bar tävlar mot varandra under 
en hel säsong. En vinnare utses 
varje år, och de tre bästa la-
gen får möjlighet att ta sig till 
Champions League där de får 
möta klubbar från hela Europa. 

För de tre sämsta väntar dä-
remot kval. I år genomfördes 
det kvalet 21-22 oktober – och 
det var KMS Nordön som till-
sammans med seglarförbundet 
stod för arrangemanget. Det 
blev en på många sätt härlig 
helg med en hel del dramatiska 
inslag. 

Förutsättningarna var enkla: 
De tre bästa av de åtta deltagan-
de klubbarna kvalificerar sig till 
Allsvenskan 2018. Ambitionen 
var att genomföra 44 race under 
helgen, men det förutsatte att allt 
gick precis som planerat. Och det 
gjorde det inte.

Lördagen, som var första seg-
lingsdagen, bjöd på ganska hyf-
sat väder. Någon gång tittade till 
och med solen fram. Men friska 
vindar med kanske 12 sekund-
meter i byarna gjorde framför allt 
länsarna utmanande för seglarna. 
Vi som följde seglingarna på plats 
fick bland annat se ett antal gan-
ska underhållande broachar. Un-
der söndagen var vindarna mera 
måttliga, men i gengäld regnade 
det konstant under hela dagen. 

GKSS, med landslagsseglaren 
Victor Bergström vid rodret, visa-
de redan från början att de skulle 
bli svårslagna. När slutresultatet 
summerades visade det sig att de 
hade vunnit nio av de 13 race som 
de genomförde och att de aldrig 
varit sämre än trea. Det räckte till 
en övertygande seger. 

Kampen om plats två och tre 
blev däremot en riktig rysare. 
Inför allra sista racet var ettan 
(GKSS) och tvåan (Stockholms 
606-klubb) klara för Allsvenskan, 
medan tredjeplatsen delades 
mellan Särö Båtklubb och Ste-
nungsunds segelsällskap. De följ-
des åt under hela racet och gick i 
mål sida vid sida. Särö var dock en 
knapp meter före Stenungsund 
i mål och tog därmed den sista 
Allsvenska platsen med minsta 
möjliga marginal. Stenungsund 
slutade alltså fyra men hade fak-
tiskt bara ett enda poäng upp till 
andraplatsen. Försmädligt är väl 
bara förnamnet, och det var lätt 
att känna medlidande för den 
unga och mycket duktiga tjej som 

KVAL TILL SEGLINGS ALLSVENSKAN
"MYCKET DRAMATIK UNDER ALLSVENSKA KVALET"
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satt vid rodret i Stenungsundsbå-
ten.   

Regattan blev dramatiskt även 
på andra sätt. GKSS gjorde som 
sagt det mesta rätt. Samtidigt var 
det just de som gjorde sig skyldi-
ga till regattans överlägset största 
blunder – med ett mastbrott som 
följd.  

Det hände under den sjunde 
seglingen på lördagen. Efter att 
ha rundade kryssmärket som le-
dande båt gick de för babords 
halsar mellan två kryssande styr-
bordsbåtar. De gick lite för nära 
den ena, riggarna fastnade i var-
andra och ett par sekunder sena-
re låg GKSS-båtens mast på däck 
i två delar. 

Med en båt borta ur leken fick 
hela tävlingsschemat göras om. 
Programmet försenades en hel 
del och när allting var över på 

söndag eftermiddag kunde vi 
konstatera att vi inte fått ihop 
mer än 24 race. Men det var ändå 
fullt tillräckligt, och på det hela 
taget verkade det som att alla in-
blandade var nöjda. 

Som arrangörsklubb har vi all 
rätt att sträcka på huvudet, tycker 
jag. Seglarförbundet hade visser-
ligen det övergripande ansvaret 
för det rent sportsliga, och både 
domare och tävlingsledare kom 
utifrån. Men KMS ställde upp med 
ett tjugotal funktionärer som 
gjorde allt från att ordna lunch 
och middag till att transportera 
tävlingsbåtar, resa tält och be-
manna banläggarbåtarna. Ingen 
nämnd och ingen glömd, brukar 
man ju säga, men jag tycker fak-
tiskt att Janne Hellström förtjä-
nar en särskild eloge. Det var han 
som höll i trådarna från klubbens 

sida och han har dragit ett enorm 
lass både före och under själva re-
gattan. 

Till sist kan man konstatera att 
även kappsegling nu håller på 
att digitaliseras, i alla fall i presti-
gefyllda regattor som den här. 
Kappseglingsbåtarna, startbå-
ten och rundningsmärkena var 
exempelvis utrustade med sän-
dare som gjorde det möjligt att 
i realtid se exakt hur båtarna låg 
till. Dessutom filmades segling-
arna och direktsändes via All-
svenskans Facebook-sida. Klippet 
med mastbrottet blev snudd på 
viral och har när detta skrivs över 
5000 visningar. 
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TEXT: PER WENNERSTEN
Det blev en dramatisk avslutning 
på Kastellgårdsskolans Hav och 
vattendag på Nordön. En spännan-
de sensommardag för klasserna i 
årskurs 2 på Nordön. De duktiga 
eleverna hade tränat kasta livboj 
och livräddning, samt att både ro 
och paddla. Efter krabbfiske och 
matsäck på nya grillplatsen kom 
Polisbåten på besök för att kolla 
om barnen lärt sig ordentligt. Det 
råkade sig inte bättre än att ruti-
nerade sjöpolisen Frans Dahlen 
trillade i från fören på Polisbåten. 
Förvånade utrop hördes från både 
barn och föräldrar. Frälsarkransen 
kastades ut, men trassel på linan 
gjorde att hela behållaren följde 
med ut i vattnet. Rådiga lärare och 
KMS:aren Pernilla Jalvin kastade 
sig i vattnet och bogserade  Frans 

iland. Temat den dagen fastnade 
nog extra bra hos alla efter Polisens 
och Pernillas självuppoffrande in-
sats.
På KMS Nordön finns fantastiska 
möjligheter att ordna lärorika och 

kul aktiviteter för barn och ung-
domar och vuxna. KMS och inte 
minst Ungdomssektionen stöttar 
gärna liknande initiativ.
Överrumplad och imponerad 
åskådare var Per Wennersten.

UNGDOMS SEKTIONEN
"SKOLFRÖKEN RÄDDADE POLIS"



7

TEXT: PER WENNERSTEN 
Fredagen den 13 oktober samla-
des ett 30-tal barn, ungdomar och 
föräldrar för att ha lite mysigt i 
höstmörkret på Nordön. Vi fixade 
maten tillsammans, såg på bildspel 
från sommarens seglingsäventyr 
och några korta optimistfilmer. 
Sedan lekte och hade lite brainstor-
ming kring både seglingsbus och 
landaktiviteter. 

Nästa träff är planerat till fredagen 
den  1 december. Vi börjar fixa ma-
ten vid 17:00 och håller på till ca 
20:00. Anmälan er gärna på 

Ett nytt Krokholmsläger och ett 
omfattande aktivitetsprogram hål-
ler på att arbetas fram. Tillsam-
mans med Tjuvkils Kappseglings-
klubb har vi startat en dialog om 
ett närmare lokalt samarbete. Mer 
om allt detta kommer längre fram.

Ungdomssektionen har föreslagit 
att även jollar och dingar skall ha 
en KMS båtdekal 2018, väl synlig 
när de ligger i jolleställen eller står 
uppställda. Antalet övergivna jol-
lar växer och de som inte används 
kan få nya ägare, tas hem eller stä-
das bort. Styrelsen funderar. 

Följ oss genom att gå med i vår Fa-
cebook grupp. KMS barn och ung-
domssektion. Där kan du också se 
mängder av härliga seglingsbilder.
En uppdaterad kontaktlista kom-
mer på hemsidan efter Årsmötet.

KMS Ungdomssektion
Per Wennersten

"UNGDOMSSEKTIONENS TACOKVÄLLAR PÅ NORDÖN"
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VINDEX:N PÅ TOPPEN ÖVER 50 ÅR
TEXT: ANDERS MEDLYN

Nästan alla seglare har 
den i masttoppen, vin-
dvisaren  - Windex:n.
I en tid när möjligheterna 
för digitala finesser saknar 
gränser finns Windex som 
en säker och pålitlig in-
dikator som alltid fungerar.
Historien om Windexsuc-
cen börjar 1964 när Sven-
Olof Ridder designar en 
vindvisare. Bolaget RADAB 
(Research And Development 
AB) bildas och drivs av 3 unga 
ingenjörer och nära vänner: 
Sven-Olof Ridder, Harald 
Undén och Lars Bergström.

Den ursprungliga WIN-
DEX-designen av Sven-Olof 
Ridder, en flygtekniker som 

är erkänd över hela världen 
för sin designkompetens, 
var tillverkad av aluminium. 
Designen blev framgångsrik 
och blev snart populär bland 
svenska sjömän. Det inter-
nationella genombrottet 
kom emellertid 1972 då en 
stor investering i plastverk-
tyg gjordes, vilket möjligg-
jorde stor mängd produk-
tion till en lägre kostnad.
Efter det internationella 
genombrottet och sedan 
dess har mer än 1.5 mil-
joner sålts i över 40 länder.

Hemligheten med Win-
dex ligger i ett av 
dess designkriterier:
”vara känslig för vindar lika 
lätta som cigarettrök”. Kan-
ske inte ett uttryck för idag 
, men fullgott på 60-talet.
Lösningen blev att upphäng-
ningen av flöjeln gjordes som 
i en kompass. Den lagras på 
en safir, upphängd på en nål 
av rostfritt stål. Känslighet-
en och kombinationen med 
de två bakåtriktade benen 

bäddade för 
framgångarna.

Uppfinnarna och grundarna till Windex: Sven-
Olof Ridder, Harald Undén och Lars Bergström

Bergström – Rider kon-
struerade också en på 
sin tid unik rigg som har 
fått namn efter dem.

B&R riggen känneteck-
nas av att spridarna är lån-
ga och starkt bakåtsvepta, 
ca 30 grader. Det finns di-
agonala stag och masten är 
stående på däck samt har en 
förhålladevis stark krökning. 
I och med konstruktionen 
kan masten förkrökas innan 
den monteras ( som en pil-
båge) och krafterna hålls i 
riggen och överförs inte till 
skrov och däck i lika stor ut-
sträckning som konventionell 
riggning. Ett utmärkande re-
sultat  är att behovet av ak-
ter- och backstag elimieras.
Ridder är även den som in-
troducerade den moderna 
vingkölen, mer än 10 år in-
nan den fanns på Americas 
Cup utmanaren Australia. 

Mindre känt är kanske att paret 
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PROGRAMKOMMITTE’N

Ridder & Bergström arbetade 
även inom aerodynamik och 
flygplanskonstruktion. Rid-
der var verksam som profes-
sor i aerodynamik vid KTH 
i Stockholm. Faktisk finns 

Segling till Lofoten

Den 15 november kommer KMS egen globetrotter

Bengt Ludvig och berättar om sin segling till LOFOTEN
 
 Anmälan till: Jan Wendin 0730-736333  
        eller Ewerth Carlsson 070-6012977
 eller på e-post: program@kmsnordon.se

det även Windex flygplan.
Det ursprungliga flygplan-
et hade en 11 meter spänn-
vidd och konstruerades av 
av Sven-Olof Ridders. Denna 
design testades och följdes 

snart av en 12 meter 
spännvidds mod-
ell som byggdes och 
framgångsrikt flög i 
världens Aerobatic 

Championships och senare 
utställdes på Salon de l'Aéro-
nautique i Paris. Den nu-
varande modellen WINDEX 
1200 C tillverkas i Väster-
vik, Sverige av ett nytt bildat 
företag, WINDEXAIR AB.

Idag har både B&R gått ur ti-
den , men deras uppfinning-
ar och ideér lever vidare, kan-
ske så länge vinden blåser.



10





1

S

A1

Vagnar

VXY

ZÅÄ

Södra hamnen

Barlind

Uppställningsschema KMS Nordön

OBS 18/4

28
/4

29
/4

Norra hamnen

Klubbhus

Mastskjul

D1

17/4

22
/4

17/4

28
/4

28
/4

29
/4

29
/4

 1
7/

4

28
/4

A21/4

Vardags-sjösättning start 9:30

Lörd/Sönd-sjösättning start 8:00

21/4

21/4 B

22/4 C
22/4 D

28/4 F
G

21/4
22/4

OBS 19/4

29/4

29/4

Vagnar

H

J

I

K

S

Va
gn

ar

28/4
28/4

29/4

7/5

R
Q
P

N

M

L

T2

T1

T

TungaR

H
L K J I

P

ON

G
F

E

D
C

B
A

5/5

5/5

5/5

6/5
6/5

6/5 A1

6/5

5/5

22
/4

29
/4

28
/4

28
/4

29
/4

Sommarplats  
för bockar

Båtar max 8 m

Båtar över 8 m

Sommarplats  
för vagnar och 

vaggor

U

8/5
T4

10 m
10 m

6 m

4 m

4 m

4 m6 m

6 m

10 m

4 m

4 m

29
/4

29
/4

10 m
5 
m

5
m

8 m

6 m

4 m

4 m

Sjösättningstider 2018

Q

Z

Glöm ej anmäl 
upptagning av 

trailerbåt.

28/4

4 
m

170820/FKSommarp
lat

s  

för b
ock

ar

5 
m

S17/4

Sommarplats  
för vagnar och vaggor

OBS
All uppställning 

av vintermateriel, 
gummibåtar eller 
jollar skall ske på 
angiven plats.

PA

Jo
lla

r
Trailers 
& jollar

Jollar

7/5

28
/4

21/4


