
-Det skulle vara kul att vinna på hemmaplan! 

 

När tredje deltävlingen av årets Allsvenska i segling 2017avgörs på 

Munksjön sista helgen i augusti har Södra Vätterbygden inget eget 

klubblag med i startfältet.    

Men i ett av de 18 tävlande lagen återfinns två unga, mycket 

rutinerade och segersugna seglare från Vätterbygden. 

 

 

-Det ska bli jättespännande att tävla på Munksjön men faktum är att jag aldrig 

tidigare har varit här inne, inte ens i roddbåt, säger Viktor Langström från 

Jönköping som tillsammans med lillebror Fredrik ingår i GKSS klubblag i 

seglingsallsvenskan. 

-Men det är klart att det skulle sitta fint om vi segrade på hemmaplan, tillägger 

Viktor. 

Tillsammans med lagets skeppare Kim Kling och besättningskamraten Klara 

Ekdahl sitter de båda Jönköpingsbröderna och lunchar vid pappersbruket 

Munksjös tidigare packhuskaj timmarna innan de första heaten ska avgöras på 

Munksjön. Strax intill ligger ett antal funktionärsbåtar och de sex J70-båtarna 

som de allsvenska lagen ska segla under tävlingshelgen i Jönköping. 

-Vi har varit ute och träningsseglat i en timma nu. Det känns som att det 

kommer att bli tajt segling med många snabba manövrer och i en så här liten 

sjö med mycket bebyggelse runtom gäller det att utnyttja vindarna väl om vi 

ska lyckas, fyller skepparen Kim Kling i.   

Både Viktor och Fredrik har seglat sen 5-6-årsåldern. De började som de flesta 

tävlingsseglare med optimistjolle men vid fyllda 28 år kan Viktor räkna in ett 

40-tal olika båttyper på sitt CV, från jollar till 100-fotare.  



De senaste åren har bröderna mest ägnat sig åt matchracing och tävlar numera 

för teamet Caprice MRT i såväl kölbåten M37 som katamaranen M32. Den 

sistnämnda seglar i hastigheter upp till 30 knop!  

-Att Göteborgslaget GKSS mönstrar två Jönköpingsseglare som Viktor och 

Fredrik i sitt  allsvenska lag är inte alls konstigt, säger skepparen Kim Kling. 

-Dels har de en vana att segla i ”plattvatten” som kustseglare ofta saknar, och 

det har vi nytta av i de allsvenska seglingarna, dels är de två mycket rutinerade 

och säkra. Viktor som skotare och Fredrik på fördäcket. 

Till vardags har bröderna ännu så länge vanliga jobb i Jönköping men drömmen 

är helt klart att kunna segla på heltid. 

-Vi vann ju våra första prispengar vid matchracingen i St. Petersburg tidigare i 

somras. Visserligen bara 25 000 kronor men det är en god början, säger Viktor. 

Här på hemmaplan i Munksjön seglar vi för äran!  

                                                                       Lennart Broman 

 



 


