Kapitel 12
Per Andersson S-531– En profil som berör svensk Vindsurfing.
Per Andersson lämnade oss och
sin familj väldigt hastigt 2007.
Han lämnade ett eko av entusiasm ute i den internationella
vindsurfingvärlden. Han var
minst sagt på G i sin profession
som shaper/designer på Starboard i Thailand.
Pers hela karriär
är kantad av framgångar. Han var en
pionjär i det som
nu modernt kallas
Young Guns. Det
är Unga vindsurfare med nya ambitioner, tricks,
idéer och en inställning till sporten utöver det
vanliga.

Per stod för allt det där när han började sin karriär i Skåne och då främst i vattnen utanför
Klagshamn. Med en inte så stor kroppshydda utvecklade han en säregen segling stil där
muskelkraft inte var det direkta receptet utan med smidighet och list övermannade han
många större konkurrenter.
Framförallt hade han roligt på vattnet. Att han
sedan var född med en vinnarskalle utöver det
vanliga hjälpte givetvis också mycket.

Han hade även föräldrar som stöttade honom i
vått och torrt. Pappa Putte var hans ständige
caddie i åtminstone Sverige och mamma Nin
ordnade alldeles säkert energi-lunch-paketer
som räckte till många timmar på vattnet.
Sidan 1

Under sent 80-tal tävlade Per mycket framgångsrikt i svenska VM-kvalserien, dels i F2-team
och senare i det som kunde kallas ett svenskt juniorlandslag under ledning av Per Ringkvist.
De som var med i det teamet fick se en hårdsatsande Per som var lika het på träning som
på tävling. Per var rolig och lite busig på land men på startlinjen inför ett courserace kunde
han vara arg som ett bi oavsett vem som stod i hans väg. Det var återigen tävlingssinnet
som slog in och visst var han ofta först uppe vid kryssmärket och vid målgången i exempelvis heta slalomheat. De seglare som var huvudet högre än Per kliade sina huvuden och
tänkte…..hur e det möjligt? Några kopierade hans seglingsstil som i vissa kretsar kallades
för skåne-style. Raka och fina linjer med armar, ben och huvudet djupt, koncentrerat mellan axlarna.

Åren gick och Per lämnade den nationella vindsurfingscenen och begav sig utomlands och
provade lyckan i PWA, även där med fina framgångar. Men det var nog när Per fick frisegla
ibland annat Australien, Sydafrika och Asien som han trivdes allra bäst. Per behärskade
samtliga discipliner såsom slalom, racing och vågsegling. Det blev många övervintringar på
varmare breddgrader och på sina resor skaffade sig Per ett imponerande kontaktnät över
hela världen med vindsurfare och andra aktörer inom sporten.

Per var tidigt en egen konstruktör och shapade brädor hemma i Bunkeflo med goda resultat. Så goda att han snart var med i att utveckla sina egna brädor likväl för stora märken
som Starboard. Det var på Starboard han fick sitt verkliga genombrott inom utvecklingen av
den nya generationen vindsurfingbrädor. Han levde ett hektiskt drömliv med varma vatten
och varma vindar. Ständigt utövade han sin dröm att få vara ett med havet och de resor det
innebar.
Sidan 2

I och med Pers tragiska bortgång instiftades Per Andersson Minnesfond som ett led att
hjälpa nya profiler inom svensk vindsurfing att få kunna göra ”Pers resa”. Hur det än är så är
vindsurfingen en dyr sport och det krävs bra material för att vara med att slåss i den absoluta toppen. Per hade ingen sjö att ösa ur men han hade ett psyke och en vilja att nå till toppen. Detta i kombination med stor glädje till vindsurfinglivet gjorde honom till en av den
tidens, absoluta Young Guns.
Med bidrag från Per Andersson Minnesfond finns förhoppning för nya unga vindsurfare att
bli 2000-talets nya Young Guns. Idag 2020 finns det ca 60.000 kronor i fonden.
Per Andersson S-531, en saknad vindsurfare och ett saknat segelnummer på världens
vindsurfingarenor.

Text: Henric Delaryd S-777

Bilder: Badjanne S-77

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vi beslutade att starta en minnesfond efter Per. Varje
år skulle vi försöka arrangera en tävling och alla pengarna som kom in från startavgifter och bidrag skulle
sparas i ett fondkonto som Svenska Vindsurfingförbundet skulle hantera och ungdomar kunde söka bidrag därifrån. (Det blev en del konstiga turer om detta
och nu administrerar SCK själv fondpengarna.)
En annan sak jag minns speciellt var att Svein Rasmussen som äger Starboard flög över till Sverige för att
träffa Putte och Nin. Han kom också ut till Klagshamn
och ville se platsen där Per startat sin karriär. Jag hade
ju lärt känna Svein när jag besökte Per i Thailand så
jag visade honom runt kring vår fantastiska surfklubb.
Sidan 3

Kapitel 13
Per Andersson memorial race 25-26 maj 2007
Det kom folk från hela Sverige för att hedra Per i denna första tävling. Per hade jobbat på
Surfers Paradise och Marcus Bohman var på plats med stor utställning och mycket prova på
utrustning. Han skänkte också mycket priser. Vi ordnade ett lotteri där pengarna gick rätt in
i fonden. Nyströms Vin Gastronomi & Catering skänkte en fantastik buffé inför kvällens fest.

Tyvärr lyste vinden med sin frånvaro så vi fick hitta på andra aktiviteter som fenvarpa, kast
med trasig mast och kast med bräda. Putte och Nin var på plats med många släktingar.

Sidan 4

Kvällen blev en härlig tillställning. Lars Nyström hade fyllt vår kyl med mat och så blev det
lottdragning på alla fina priser vi fått från olika håll.

Sidan 5

Dagen efter kom det lite vind så vi beslutade att köra en start i Stora Racet och en start i Lilla
Racet. Starboard hade skänkt en Starboard Combat bräda som Per Andersson designat.
Denna bräda skulle lottas ut bland de som deltagit i tävlingarna.

Janne A. vann, Staffan B. kom tvåa och Peter F. kom trea i en riktig pumptävling i stora racet.

Lilla racet vanns av Jonas T. Tvåa Tomas B. och trea Viktor O.

Brigitte blev lycklig vinnare till
brädan. Något som vi tror Per
skulle gillat.
Bilden t.h. är tagen i Bangkok
när vi flög hem från Vietnam
och han skulle till Australien.
Sidan 6

Per Andersson Memorial Race 2008 17 maj
Detta år hade vi mer tur med vinden och vi hade 19 härliga vindsurfare på startlinjen. Vi körde
5 race under dagen. Min syster Rose-Marie Bengtsson hade gjort detta fina vandringspris.
Efter skepparmöte riggade nästan alla stora segel. Putte och Lars Bjärkling var riktigt laddade.

Barnen vill också va med. Peter Forslin undervisar.
Hedenhös, BQ, Klang och Paddy poserar innan start.

Sidan 7

Uffe, Patrik och Cecilia var funktionärer i båten.

Lbj blev 11:a Putte blev 8:a

BQ blev tia.

Sidan 8

Enda dam i tävlingen var Lotta

Peter blev sexa

Brigitte säljer korv och godis medan Uffe, Petter och Patrik tar in bojarna som blir bra ryggstöd till Surfers Johan och Lotta.

Sidan 9

Vi har ett resultat:

1:a Sebastian Larsson 6 bft Trelleborg.

3:a Linus FSK.

4:a Ulf Hbg SS.

2:a Tobias Hed SCK.

5:a Janne som ledde stort med 2 första, en andra,
tills han bröt masten i fjärde och åkte hem.

Sidan 10

Det blev några tävlingar till.

2009 Hade vi Landskamp SWE-NED på Öland, så det blev ingen PA-tävling.

2010 vann Paddy. Vi fick fin vind på söndagen och en härlig fest på kvällen.

2011 hade vi EM i SPEED i Klagshamn.
2012 vann Paddy igen. Tyvärr blev det dåligt med vind, så vi körde tävlingen med skolbrädor
och egna segel. Det kom många deltagare

2013 Fick Klang priset efter en rafflande SUP-tävling på skolbrädor i ett vindstilla Klagshamn.

Sidan 11

2014 stod Lars Persson på prispallen. Ännu en vacker sommardag med mycket folk.

2015 delade Jonas Thell och Thomas Bergström på priset efter en rafflande tävling där de
fick samma slutpoäng. Även här var det dåligt med vind så tävlingen kördes på Skolbrädor.

2016 var det Jannes tur igen. Denna gång höll masten.

Sidan 12

2017 blev sista tävlingen som kördes. Thomas fick priset efter en spännande tävling.

Sidan 13

Tyvärr har Surf Club Klagshamn inte mer lust att arrangera tävlingen, så Brigitte och jag har
nu föreslagit, att det fina priset övergår till Pers föräldrar Nin och Putte Andersson.

Sidan 14

Det kom ett mail från Svein Rasmussen, att Per var inblandad i brädan som skulle användas i
Olympiaden 2024.
https://windsurf.star-board.com/ifoil-the-olympics-2024-and-beyond/

Sidan 15

