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Ombyggnaden närmar sig slutfasen 

Ombyggnaden av aktre delen av sittbrunnen närmar sig nu slutfasen. Allt 

plastarbete och polering är klar. Nu återstår halkskydd och montering. Se hur 

båten ser ut just idag på: 

https://swe88.wordpress.com/ 

Den första Mars publicerades också en lite längre artikel på bloggen med tankarna 

kring denna ombyggnad. Plastskador & Montage gör ett fantastiskt jobb. 

 

Uppdateringen av däckslayouten håller också på att bli färdig. Jesper Ott kommer 

att göra slutmontage av bl a det nya genuacunninghamsystemet med 

dubbelkommando i veckan som kommer. 

 

Nytt förstag har levererats av Benns och nya spridare i kolfiber har kommit från 

Selden. 

 

Nya Instrument från Garmin 

https://swe88.wordpress.com/


Tymar Marinelektronik kommer att slutmontera bl a ny värmare och en ny 

viktcentrerad avfuktare i veckan som kommer. Den nya avfuktaren placeras under 

diskbänken i köket. De kommer också att montera nya instrument på masten och 

luckgaraget från Garmins nya serie (Ex Nexus). En särskild artikel kommer om 

detta. 

 

Solitt stöd från North sails 

Den 20/3 hämtar vi den nya lättvindsspinnakern och det nya Reachingstagseglet 

på loftet på Lidingö. Då hämtar vi också alla racing genuer och fockar som försetts 

med genuacunningham för att vi ska kunna justera förliksspänningen under segling 

från kanten. Den 26/3 träffar vi sedan Northgänget för att diskutera trimfilosofi. Jag 

är också jätteglad att kunna meddela att Patrik Erlandsson, Designer North 

Sails, kommer att förstärka teamet vid ÅF Offshore Race och därmed möjliggöra 

ytterligare erfarenhetsutbyte mellan teamet och loftet. 

 

Köl och roder 

Det nya rodret designat av Farr Yacht design har kommit från Argentina, där det 

har tillverkats, och passade perfekt. 

David Lancefield "fairar" köl och roder med hjälp av de designade profilerna från 

Farr Yacht design och laserskurna mallar gjorda av Rickard Melander. Tack 

Rickard. Tiden då man försökte handgöra mallar i masonit genom att limma på en 

1:1 ritning och sedan såga och fila känns avlägsen. 

 

Många goa gubbar runt omkring oss 

Teamet kör nästa seglingsyoga med Anders Levander nu på måndag. 

Jakob Gustavsson kommer att leda oss i en manövergenomgång den 24/3 och 

sedan coacha på vattnet. Första träningstillfället är planerat till den 1/4. I början av 

April kommer även Mikael Lindkvist att göra en ny sjömätning av båten. Odd 

Lindkvist kommer att segla som taktiker/strateg på ÅF Offshore race och där har vi 

bildat en Think Tank med Johan Gnosspelius, Odd, Måns Håkansson, Anders 

Mårtenson, Joakim Hoppe och undertecknad för att ta tänk och metoder kring 

meterologi, routing, strategi och Risk management på havs/Coastal race till nästa 

nivå.Vi träffas första gångerna den 20e och 28e April. 

 



 

Öppen båt i Race Village 

Tillsammans med Pro4u kommer vi att ha öppen båt torsdag till söndag 25-28/6 i 

Racevillage innan starten av ÅF Offshore Race. Planera gärna redan nu in att 

komma förbi och titta på båten och prata segling.  

 

 

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  

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/ 

* Alex Ekberg Marinservice. http://www.ekbergmarinservice.se/ 

* Roberts Marinservice. www.robertsmarinservice.se/ 

* Yachteq. www.yachteq.se/ 

* Swecomposite. www.swecomposite.com/ 
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