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Du seglar när det finns is, inte när du har tid
Det är fascinerande att susa fram, friktionslös, med naturens
krafter, med ett bränsle som kallas vind och en motor som kallas
segel. Känslan kan inte förmedlas utan måste upplevas. Hur fort
går det? Frågan ställs ofta men den är inte helt lätt att besvara
då det inte finns någon maxfart. Vid optimala förhållanden kan
det gå ruggigt fort. Sådana förhållanden uppträder sällan men
gjorde det till exempel 1938.
Issegling är den gemensamma benämningen för skridskosegling och isjaktssegling
på naturis. Issegling har utökats med två nya klasser: vintervindsurf och kite. En förändring är möjligheten att använda skidor istället för skridskor vid snö på isen.
Issegling har funnits sedan 1800-talet och är än idag en av världens mest extrema
sporter. Men trots att det är både en extremsport OCH en ”eko-driven” sport har den
en del att ta igen vad gäller attraktionskraft hos nästa generation. För att förstå issegling behövs närvaro i tid och en fundamental förståelse för hur det fungerar: du seglar
när det finns snöfri is och vind, inte när du har tid. Det finns alltid is någonstans och/
eller det finns alltid is på ett ställe vid en viss tid. Bra is är färskvara! Detta är en viktig
prioritering eftersom du annars missar riktigt fina tillfällen till grym issegling.
Magnus Nordström
Ordförande Svenska Isseglarförbundet

Svenska Isseglarförbundet
Segelstorpsvägen 197
269 92 Båstad
www.issegling.se
info@issegling.se
Bli medlem: Svenska Isseglarförbundet
har klubbar och de olika klassällskapen
som sina medlemmar. Enskild medlem
blir du genom att ansöka om medlemskap i dessa klubbar.
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Vill du ansluta din förening kan vi hjälpa dig att komma igång och få ekonomiskt stöd från
Isseglarförbundet. Vi vill få fler att prova på vår fantastiska sport. Håll dig uppdaterad på
www.issegling.se. Issegling i alla dess former finns givetvis även i social media, där bland
annat israpporter om var och när ständigt diskuteras.
Foto framsida: Niclas Ahlberg
Layout: Jenny Rosenius Text & Form
November 2018

DN-isjakt (DN). DN är den populäraste isjaktsklassen i både Sverige och

i hela världen, med flera tusen aktiva i Europa, Nordamerika och Ryssland. Namnet
härstammar från en konstruktionstävling som tidningen Detroit News arrangerade
1936 med mål att ta fram en enkel, prisvärd isjakt. Att kunna riggas av en person och
lätt transporteras på ett biltak, har utan tvekan bidragit till klassens popularitet.
DN-jakten genomgått en betydande utveckling. De flesta ursprungliga måtten
finns kvar och skrovet byggs fortfarande till stor del i trä, men till exempel har den
ursprungliga trämasten bland de flesta nyare jakterna uppgraderats till en flexibel
kolfiber-dito, vilken blivit lite av klassens signum och gett DN-jakten imponerande
prestanda med noterad toppfart över 140 km/h.
Klassen kännetecknas av ett mycket gott kamratskap och internationell gemenskap.
De internationella mästerskapen VM och EM arrangeras varje år och samlar 150–200
deltagare från ett tjugotal nationer. I Sverige organiseras klassens verksamhet av
Svenska DN-isjaktsällskapet (DN Sweden). De arrangerar tävlingar och träningsdagar
i samarbete med lokala klubbar, ansvarar för elitverksamheten och representerar sina
medlemmar i den internationella organisationen ”International DN Ice Yacht Racing
Association” (IDNIYRA), som förvaltar klassens reglemente.
Kontakt: dn-isjakt@issegling.se
Hemsida: www.dnsweden.se
Foto: Erik Svalander
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Kitewing. I Sverige finns hundratals kitewingseglare varav cirka 50 dyker upp

och är aktiva även på tävlingar. Sverige har flest seglare i världen men du hittar även
passionerade kitewingseglare i många andra europeiska länder och i Nordamerika.
Kitewing kom till i slutet av 1980-talet när finländarna Sami Tuurna och Carl-Magnus Fogelholm fick idén att bygga ett vingformat issegel. I början av 1990-talet kom
Kitewing in som klass på VM i snö- och issegling under World Ice and Snow Sailing Association (WISSA) och 2006 blev Kitewing en godkänd klass inom Isseglarförbundet.
Tre år senare ställde några svenskar upp i VM på WISSA. Alexander Larsson vann överlägset i både Course och Short track slalom som då var ny gren. Underlaget på WISSA
är oftast snö vilket vi svenskar inte seglar på men just 2009 gick det att segla på höga
skridskor. Kitewing är det första serieproducerade skridskoseglet och blev därför en
stor klass ganska snabbt. Du håller direkt i seglet, som är otroligt enkelt att hantera.
Fördel är att använda höga skridskor men alla typer av skridskor fungerar bra. Skidor
fungerar bra då underlaget är hårdpackad snö. Kitewingseglarna är organiserade under Sällskapet Skridskoseglarna och arbetar aktivt med WISSA. Kitewing är idag ett
registrerat varumärke hos företaget Kitewing LLC i USA.
Tävlingsformer: Course, stor krysslänsbana och Short track slalom (STS)
Kontakt: kitewing@issegling.se
Hemsida: www.skridskoseglarna.se
Foto: Niclas Ahlberg
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Is- och snökite (Kite).

Kite kommer ursprungligen från Parapante –
glidskärm – på 1970-talet. Dagens specialanpassade snowkites kom först en bit in på
2000-talet. Idag har Sverige cirka 40 aktiva kitare på is och förmodligen några hundra
cruisingkitare. Internationellt är sporten stor, i Ryssland men även i Centraleuropa och
Nordamerika. Is- och snökite seglas med alla typer av kite, som finns i olika modeller
och storlekar. “Iskite” med skridskor är ganska nytt och förekommer än så länge endast
i Sverige. Issegling med kite växer. Inom Kite är det vanliga att du seglar med skidor eller snowboard. På snöfria isar seglas Kite snabbast med skridskor. Vid tävling på is med
snö är skidor snabbare även om snowboard givetvis också fungerar. Vid WISSA 2016
kammade Robin Larsson hem en silverplats då han deltog med skridskor och seglade
ifrån sina konkurrenter. Detta skapade stora diskussioner då det enligt de tävlande
bara fanns två olika discipliner, skidor eller snowboard, medan det i reglerna tydligt
stod angivet att ”any sliding device” var tillåten. Kite utvecklas snabbt vad gäller utrustning. Vill du komma upp i riktigt snabba hastigheter ska skidorna eller snowboarden
vara spikraka. På specialskridskor är toppnoteringen 101,48 km/h taget januari 2018.
Is- och snökite är den senaste klassen som godkändes 2017 av Isseglarförbundet.
Tävlingsformer: Course (krysslänsbana), Distansbana, Freestyle (internationellt)
Kontakt: kite@issegling.se
Hemsida: www.skridskoseglarna.se
Foto: Patrik Sandevik
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Isabella-isjakt. Isabella är namnet på den vanligaste isjakten. För några få

Klass III-isjakt. Klass III-jakt eller Klass 3-jakt (uttalas trejakt) är den mo-

Kontakt: isabella-isjakt@issegling.se
Hemsida: www.isabellaisjakt.se
Foto: Stefan W Persson

Kontakt: klass3-isjakt@issegling.se
Hemsida: www.class3.net
Foto: Torbjörn Dahl

tusenlappar kan du själv bygga en riktigt snabb och kul Isabella. Det har tillverkats
många Isabellor genom åren så de finns även begagnade. Klassen har idag många
cruisingseglare och få väljer att tävla, men race förekommer om än inte i organiserad
form. Isabellaseglare som vill tävla i organiserad form brukar gå över till DN-isjakt.
Isabellans klassregler är enkla:
1. Jakten ska vara enkel att bygga
2. Jakten ska byggas av billiga material
3. Jakten ska använda windsurfingsegel
4. Jakten ska vara transportabel på biltak
Isabellan är lätt att bygga för den händige. Ritningar kan tillhandahållas från
www.isabellaisjakt.se. Idag går det även att köpa Isabella-isjakter på blocket. Från början var Isabella-isjakten mycket enkel och använde KISS-regeln ”Keep It Stupid Simple”.
Idag finns förfinade varianter och det går att till och med att hyra form för plastskrov.
Isabella har noterat toppfart på 105 km/h. Isabella slog igenom på 1980-talet och
klassen finns förutom i Norden representerad i Tyskland, USA, Kanada, Danmark, Finland och till och med på Grönland.
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dernaste av alla isjakter; bekväm, snabb och lättdriven. I vindar på 7–8 m/sek når du
farter uppemot 100 km/h vid kappsegling. Stor vikt läggs vid säkerheten och vid kappsegling krävs licens för att säkerställa att alla är insatta i seglingsreglerna.
Klass III har sitt ursprung från landsegling med hjul vid lågvatten på stränderna
i framför allt Tyskland Belgien och Frankrike. Anpassningen till isjakter gjordes av
svenskarna Lars Meijer och Jan Eldh 1991. De flesta jakter na har idag landseglingsskrov.
Formar och ritningar för eget bygge finns och begagnade jakter går att köpa.
Svenska klass III-isjaktsällskapet bildades 2003. Sammanlagt finns cirka 40 klass IIIjakter i Sverige och runt 20 aktiva svenska tävlingsseglare. Klassen är spridd i Sverige
men finns också i Holland och Tyskland. Första SM seglades 2003 på Ymsen i Mariestad
i fina förhållanden och med 19 deltagare. Första guldet tog Jan Fagerberg hem.
Klass III tävlar flera gånger varje vinter, inklusive ett SM. Seglingarna sträcker sig
från Karlskrona i söder, Göteborg i väster, Mälardalen samt Dalarna i norr. Klass III är en
fri klass och begränsas inte av strikta entypsregler. Däremot finns max- och minvärden
som måste respekteras: max 7,35 kvm segelyta och minimivikt 100 kg. Vingmast eller
mjukmast är valfritt.
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Klass XV-isjakt. Klass XV-jakt (uttalas femtonjakt) ritades 1932 av den le-

gendariske Erik von Holst från Estland. Den blev snabbt populär och byggdes i över
200 exemplar på några få år. Jakten är en strikt entypsjakt och ser i stort sett likadan
ut idag som på 1930-talet. Numera sammanfogas dock byggnadsdelarna med moderna
metoder och epoxilim. Seglet är i dacron eller likvärdigt material.
Sverige har idag cirka 20 jakter, varav drygt hälften är byggda sedan 1998. Geografiskt finns de flesta jakterna i Stockholmsområdet. Klassen hade stor utbredning runt
Östersjön före andra världskriget och överlevde i de flesta länder under efterkrigstiden. 1990 tog seglarna kontakt med varandra igen och 1993 bildades klassförbundet.
Aktiva XV-seglare hittar du i Finland, Ryssland, Estland, Polen, Tyskland, Holland, USA
och Sverige.
XV-jakten är den största entypsklassen i Europa och den enda tvåmansjakt som seglar EM och internationellt. Jakten seglas i ultralätt till mycket hård vind, och i mycket
varierande förhållanden, bemannad av en eller två personer beroende på vindförhållandena. Vid hård vind revas inte seglet, utan du barlastar med vikter bestående av
blyhagelfyllda påsar. Upp till 120 kg barlast kan användas. Isjaktens totalvikt med besättning blir då drygt ett halvt ton.
Kontakt: xv-isjakt@issegling.se
Hemsida: idrottonline.se/SvenskaXV-JaktSS
Foto: Ulf Torberger

6

Vintervindsurf.

Vintervindsurfare tar sig fram med vindsurfingrigg och
någon typ av bräda. Populärt kallas sporten ”issurf” eftersom i stort sett alla svenskar
använder isbräda med tre eller fyra stålmedar på tracks. Isbrädor finns att köpa färdiga. Internationellt förekommer även snöslädar, därav samlingsnamnet vintervindsurf.
Issurf har funnits sedan 1980-talet men 2014 tog sporten klivet och blev en erkänd
klass i Svenska Isseglarförbundet. Första SM anordnades också 2014.
I Sverige finns idag cirka 50 aktiva vintervindsurfare och en hel del cruisingseglare.
Sporten är stor i världen, speciellt i Baltikum, Polen, Ryssland och Nordamerika. Redan
1980 deltog vintervindsurfarna i VM i snö- och issegling under World Ice and Snow
Sailing Association (WISSA). Idag bedrivs arbete bland annat inom WISSA och man
organiserar sig under Sällskapet Skridskoseglarna och International Winter Windsurfing Association (IWWA).
Klassen växer i Sverige och har gjort stora framsteg internationellt med VM-guld
2015 för Stefan Söderlund i Short track slalom, vilket uppmärksammades i media.
Populärt bland vintervindsurfarna är att mäta hastigheter med GPS genom sajten
www.gps-icesailing.com. Henrik Mård innehar toppnotering 2011 på 107 km/h.
Tävlingsformer: Course stor krysslänsbana och Short track slalom (STS)
Kontakt: vintervindsurf@issegling.se
Hemsida: www.skridskoseglarna.se
Foto: Claes Nilsson Kvick
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IceOptimist. IceOptimist är en ungdomsklass för åldrarna 10 till 16 år. Klas-

sen är stor internationellt. Ett tiotal länder i Europa samt Ryssland och USA deltar i årliga mästerskap. Sverige har arrangerat JuniorVM vid tre tillfällen. IceOptimist-isjakten
har samma grundkonstruktion som DN-isjakten men är något mindre och har samma
rigg och segel som en optimistjolle. Första IceOptimisten kom redan 1978 i Estland och
skapades för att yngre och lättare seglare skulle kunna issegla. Idén om en ungdomsjakt spreds snabbt, men det skulle dröja till 2002 innan IceOptimisten blev en egen
klass med reglemente och egna mästerskap. Skapandet av klassen var till stor del en
produkt av ”Junior ice sailing programme”, en satsning för att utöka ungdomsverksamheten i sporten där Sverige bidrog starkt.
Svenska IceOptimist-sällskapet, bildat 2004, administrerar och sköter all isjaktsverksamhet för ungdomar där även DN junior upp till 24 år ingår. Ett sextiotal
IceOptimister har anskaffats och används i isseglingsklubbarnas ungdomsverksamhet.
Cirka 200–300 barn deltar i provapå, träning och tävling under säsongen.
Sverige har haft stora framgångar internationellt, bland annat med Eddie Klemets
som började tävla i IceOptimist 2009 och 2018 avslutade sin juniorkarriär i DN junior
med två guld och två silver på hyllan.
Kontakt: iceoptimist@issegling.se
Hemsida: idrottonline.se/SvenskaIceOptimistSallskapet-Issegling
Foto: Andrius Repsys
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Draksegel.

Draksegel är den äldsta klassen i Isseglarförbundet. Nuvarande
form kom i början på 1900-talet. Klassen är mycket välorganiserad och förekommer
även i andra länder i Europa och Nordamerika. Lars Fromell blev världsmästare 2011
i Wing class, Short track slalom, där han seglade med Draksegel. Ett välkänt namn i
Sverige är Alexander Sahlin som innehar flest SM-titlar genom tiderna i skridskosegling.
Drakseglaren står i lä om seglet. I de moderna drakseglen används mylarduk utspänd av aluminiumrör. Seglet får vara max 8,8 kvm. Tack vare att seglaren trycker
sig in i seglet tar inte seglaren något vindfång och seglet blir mycket aerodynamiskt.
I mycket lite vind med ren blankis seglar drakseglet mycket fort.
Det var drakseglarna som ”uppfann” de 20 cm höga skridskorna som idag även
används inom Kitewing och Kite. Med höga skridskor kan du ta dig fram med större
segel. Dessutom går det att luta mer och mangla dig igenom snöpuffar.
Klassen har stagnerat de senaste åren och i Sverige finns idag endast cirka 50
aktiva drakseglare. Sporten har stor potential att komma igen om den tas tillvara och
nya seglare får möjlighet att upptäcka det fina skridskoseglet igen. Segel går att hitta
begagnat och du får ett segel med fin kvalitet för ett par tusenlappar.
Tävlingsformer: Course (stor triangelbana) och Short track slalom (STS)
Kontakt: draksegel@issegling.se
Hemsida: www.skridskoseglarna.se
Foto: Niclas Ahlberg
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Historien om oss. Att med hjälp av segel ta sig fram på skridskor

eller förflytta en farkost försedd med medar utvecklades i länderna runt
Östersjön, Nederländerna och i Nordamerika under 1800-talet. Issegling var på
den tiden det snabbaste sätt människan kunde förflytta sig på.
Hastighetsrekordet för isjakt är enligt Guinness rekordbok 230 km/h. Rekordet ska ha satts 1938 av John D. Buckstaff i storjakten Debutante i USA – än idag
en välmående renoverad isjakt. Vindarna uppges ha varit 116 km/h (32 m/s).
Rekordet är ifrågasatt då de snabbaste hastigheter som uppmätts idag är max
170 km/h.
1887 arrangerades i Stockholm spektakulära kappseglingar i skridskosegling
och 1901 i isjaktsegling. Framstående båtkonstruktörer engagerades för att
utveckla stora och snabba isjakter (jmf dagens motorsporter).
1901 bildades Stockholms Skridskoseglarklubb (SSSK) samt Stockholms
Isjaktklubb (SIK). 1906 bildades Svenska Skridskoseglingsförbundet (nuvarande
Svenska Isseglarförbundet) som samma år invaldes som specialidrottsförbund i
Riksidrottsförbundet (RF).
1907 genomfördes SM i skridskosegling för första gången. 1977 togs Svenska
DN-isjaktförbundet in i Isseglarförbundet. 2006 (100-årsjubiléet) ändrades organisationen och nya stadgar infördes för att anpassas till en modern organisation
med enskilda separata klassällskap.
Foto: Oscar Norberg

