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Hej och god fortsättning på nya IOM året. Vintern börjar så sakteliga bli historia och 

första kappseglingen står för dörren, så det är kanske dags för lite uppdateringar om vad 

som hänt här på varvet. 

 

Vi har nu sålt totalt 6 båtar, 5 st Bagheera och 1 st Norlin samt haft besök av Er RC-

seglare som köpt fenor, bulbar, segel och massa smått å gott. Vi tackar för det. 

 

Just nu färdigställs ett Bagheera skrov och snart skall rigg byggas. Förra ägaren var 

frikostig med lack, varför den var i tyngsta laget. Nu har vi slipat bort 200 gram, försett 

den med nermattad klarlack, vilket gjort den mkt speciell rent utseendemässigt. Vagnen har 

nytt skot RMG  280ES winch och rodersystem för bästa prestanda. Bulben har lättats i 

framkant för optimalt flytläge. Den blir klar nu i mars och intresserade är välkomna att 

höra av sig. Pris beroende på hur många riggar den skall få med sig. 

 

I veckan kommer en röd Norlinare in till varvet. Den har bara hängt på vägg som ”smycke”, 

aldrig seglad med. Modellen är en utveckling på Norlin.1 så låt oss kalla den Norlin.2 ☺ 

 

Det kanske finns några därute som har en gammail IOM och vill sälja, eller ännu roligare om 

Ni har en gammal båt som behöver fixas till, ja då hjälper vi gärna till. Bara att höra av Er 

så skall vi i ordningställa Din båt.      

                                                       

Så nu är Ni hjärtligt välkomna att botanisera på vårt varv. Innan Ni kommer ut så är det bra 

om Ni ringer och bokar tid med någon av innehavarna till varvet för bokning av tid. Vi finns 
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