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Välkomna till Drak-SM 2011 i Båstad 

I år, närmare bestämt den 3:a till 6:e augusti, går ett mycket spektakulärt evenemang av stapeln i och 
utanför Båstad Hamn. Då arrangerar Sailing Båstad AB i samarbete med Svensk Drakklubb Öppna 
Svenska Mästerskapet för Drakar. Öppet för att även kunna hälsa i första hand våra nordiska men 
även övriga europeiska drakseglare välkomna! 

Dagens Drake är en renodlad kappseglingsmaskin och, ovanligt nog, samtidigt väldigt välskött med 
exklusiva beslag och blankpolerad mahogny, teakdäck, etc. Klassen har sedan lång tid mycket hög 
status i seglarvärlden och attraherar deltagare från alla delar av vårt samhälle. Inte minst 
kungligheter från olika delar av Europa tävlar framgångsrikt i klassen med bl.a. tidigare Kronprins 
Konstantin av Grekland som OS-guldmedaljör. Flera av hans danska släktingar är idag aktiva i klassen 
liksom dåvarande kung Olav resp. nuvarande kung Harald av Norge samt Spaniens Juan Carlos. Även 
Sverige har stolta anor med OS-guld och VM-medaljer i bagaget. Förutom nationella mästerskap 
seglar man Dragon Gold Cup, VM samt EM, på olika platser varje år. Många av de främsta seglarna 
från alla olika klasser verkar förr eller senare hitta till drakklassen. Idag räknas draken som en av 
världens största entypsklasser bland kölbåtar, där de större regattorna ofta lockar över 100 båtar till 
startlinjen. 

Upphovet till Draken finner vi i en konstruktionstävling från 1928, där Göteborgs Kungliga 
Segelsällskap vill få fram en enkel, billig entypsbåt för ”gemene mans plånbok”. Tävlingen vanns av 
norrmannen Johan Anker och redan 1929 hade byggnation startat även i Danmark och Norge. Priset 
var 2.000:- för färdig båt inkl. segel! Samma tillkomst gäller för övrigt den Nordiska Folkbåten, men 
det skedde ca 15 år senare. Utan tvekan utgör Drakens tillkomst entypsbåtens genombrott, vilket 
innebar att konstruktionsfinesser och mätteknik fick stå tillbaka för besättningarnas skicklighet, när 
alla seglar med identiskt lika båtar. 

 Nu visade sig den något underriggade båten vara väldigt robust, trygg och för sin tid rymlig, vilket 
drev fram krav på ruff (överbyggnad) och inredning för bekvämare semestersegling! Samtidigt 
möjliggjorde detta långa transportseglingar och följaktligen samlade regattorna stora startfält runt 
om i Europa inkl England. 

Idag är Draken åter ”kappad”, dvs. fördäcket avslutas mot sittbrunnen med ett litet tak som 
stänkskydd. Den är helt dedikerad för kappsegling och mycket vacker att beskåda. En promenad kring 
fiskehamnen kan lätt ge intryck av att man besöker en möbelutställning med skillnaden att hela 



 

 

hamnen sjuder av intensiva förberedelser. Seglingarna start torsdag eftermiddag den 3:e augusti, och 
den officiella invigningen senare på torsdagskvällen kl 19.00 på hamnplanen. 
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