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Båtunderhåll och utveckling av Plastskador och Montage & Jesper Ott 

Båten är nu inomhus hos Plastskador och Montage och får professionell omvårdnad. Förbättringarna 
omfattar framförallt:  

 "Re-shaping" av kölprofilen enligt mallar från Farr. Detta kommer framförallt att ge lägre 
motstånd/"drag", men även mer lyft. Det största förändringarna görs i framkanten på kölens 
nedre 600mm, där vi 2010/2011 la på 200kg vikt jämfört med standardkölen. Men vi 
ändrar/minskar även nosprofilradien högre upp och vässar kanten mellan kölens sida och 
underdel bakom maxbredden. Tack Plastskador/Niklas för att du/ni kan hjälpa till med detta 

 Finputs av finishen på botten. Det kan alltid bli liiite bättre 

 Däckslayout, där vi  gör ett flertal förbättringar för att få båten mer lättjobbad i främre delen av 
sittbrunnen. Det som kommer att ha störst praktisk betydelse är att spinnakerskoten leds framåt 
längs med skarndäck och bryts upp till rufftaksvincharna i höjd med ruffskottet istället för att som 
tidigare gå tvärs över halva sittbrunnen från blocken vid akterpulpit till rufftaksvincharna. Det blir 
också en del nya gulliga beslag på däck istället för de som suttit där sedan båten var 
ny.  Sammantaget blir det bättre funktion och "cleanare". Tack Jesper! 

 Nya röstjärn som minskar skotvinkeln med genua. Vi kommer som nämndes i förra 
månadsbrevet att prova att segla båten som fockbåt på regattor i ORC som innehåller mycket 
kryss/läns. På övriga seglingar kommer vi även framöver att fortsätta med genua. Genom en ny 
design av "koppen" där vantskruvarna fästs i däcket kommer vi att kunna skota genuan 50 mm 
längre in i höjd med vanten. Då 36.7an i standard har en väl bred vantbas borde detta att ge 
bättre VMG med genua på kryss i lätt/mellanvind och platt/måttlig sjö. Tack Sven. 

 Allmänt båtunderhåll och småförbättringar av installationer. En båt som kappseglas hårt och 
används 150 dagar per år behöver mycket kärlek. Och får hon nu! Tack Joel. 



 

Fysträning varje torsdag med PT Cecilie 

Fysträning rullar på varje torsdag med världens bästa tränare och coach. PT Cecilie. Tack Cecilie! 
 
Andra förberedelser för 2017 

Jag har nu haft individuella samtal med alla i den ordinarie besättningen. Det har varit mycket givande för 
mig. Ett sammanfattat/anonymt material kommer att gås igenom och diskuteras i gruppen nu på tisdag 
den 17/1 i samband med vårt planeringsmöte inför 2017. 
 
Det traditionella vinterprogrammet består av 6 temakvällar mellan den 31/1 och den 4/4. På programmet 
finns Meterologi/strategi, Taktik, Krysstrim, Undanvindstrim, Regler och Manövrar. Vi är särskilt glada för 
att Roger Nilsson och Lage Larsson kommer och delger oss sina erfarenheter om Meterologi och strategi 
och att Claes Lundin håller i regelkvällen. 
 
Program 2017 

Seglings- och träningsprogrammet kommer att spikas efter planeringsmötet den 17e. Men tämligen klart 
är att SM i Oxelösund, ÅF, Öppna Polska Mästerskapen och EM i Gdansk kommer att ingå. 
 
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, 
 
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.  
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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