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Mast, bom, roder och rorkult lackade  

Masten är nu lackad och klar. Vi inväntar bara stående riggen. Jesper monterar de invändiga systemen i 
bommen idag för fintrim, bomuthal och rev. Fasta kindblock används som vinklats för att taljorna ska 
jobba med optimala vinklar. Roder och rorkult är lackat och klart. Rodret har fantastisk finish och är byggt 
ihåligt.  
 
Sjösatt 

Båten är vårrustad, sjösatt och helt klar att riggas.  
 
Det händer mycket nu 

Det kommer ut mycket detaljbilder på bloggen framöver. Följ oss på: 
https://swe88.wordpress.com/ 
Och tipsa gärna dina vänner att gå in på bloggen och prenumerera på dessa nyhetsbrev. 
 
"Good is the enemy of great", Voltaire, 
 
Fart ger lyckliga människor, 
Patrik Forsgren 
 
   

 

OM VÅRA SPONSORER OCH LEVERANTÖRER 

  
Pro4u – Konsulterna som leder.  

Konsulter från Pro4u arbetar med att driva affärs- och förändringsprojekt i nära samarbete med våra 
kunder, som anlitar oss för våra konsulters erfarenhet inom ledarskap, affärsutveckling och IT. Förmågan 
att leverera resultat på utsatt tid och till planerad kostnad är en av nycklarna till vår framgång. Det ger 
nöjda kunder som kommer tillbaka.  

https://swe88.wordpress.com/


 

www.pro4u.se 
 
Happy Yachting 

Roliga tillbehör och kläder för seglare 
www.happyyachting.com 
 
Marstrom Composite 
YOUR Partner in Design, Manufacturing & Assembly Complex Composite Parts. 
http://www.marstrom.com/sv/ 
 
PreMidio AB 

IT-bolaget som sticker ut ur mängden. Leverans av IT-tjänster med hög kvalitét och ett stort engagemang. 
30 års erfarenhet av IT-drift. Transparens och öppna kort med kundens intresse i focus. 
www.premidio.com 
  
Projektet är också helt beroende av de fantastiska insatser som görs av 
våra professionella leverantörer, som alltid ställer upp med det där llla extra när det behövs. 

  
* North Sails. www.se.northsails.com/ 
* Speed Made Good Yachting. www.maringuiden.se/branschregistret/;foretagID=709 
* Plastskador och Montage. http://plastskador.se/ 
* Tymar Marinelektronik. www.tymar.se/ 
* Sjösäkerhetskompaniet AB. http://www.ombordinnan.se/ 
* Mob Rescueline. www.mobline.se/ 
* Swecomposite. www.swecomposite.com/ 
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