Innehållsförteckning
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Albatross Segel : Vinnande kvalité från svenska
W
Vår historia skapar vår framtid.
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Albatross Segel AB fokuserade från början på racingsegel och det blev
många internationella och nationella framgångar i Mini-, ¼-, ½-, ¾-ton och
Entypsmästerskap. Båtar som A:et, Helmer Bryd, Trouble Shooter, 32:an
m.fl. var mycket framgångsrika med Albatross Segel.
I början av 80-talet blev vi förfrågade av ett flertal duktiga långfärdsseglare
om vi kunde utveckla segel för deras segling med samma fokus på premium
kvalité och prestanda. Att vi gick in med vår attityd att endast det bästa är
gott nog gjorde att när Svenska Kryssarklubben i början av 80-talet genomförde sin designtävling för att ta fram den perfekta långfärds båten så valdes
Albatross segel till den vinnande konstruktionen Overseas 35.
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Framgångarna har alltid kommit i jämn ström för Albatross segel med
många vinster i Skandinaviens största seglingar som Tjörn Runt, Gotland
Runt, Færderseilasen, entyps- och ORC mästerskap genom åren. Men
även att så många långfärdsseglare framgångsrikt rundat jorden, besökt
Antarktis och Arktis, genomfört sin drömseglats med Albatross segel. Varv
som Malö Yachts har valt att utrusta sina kvalitets båtar med Albatross segel
som standard. Att vi de senaste 20 åren valts som segelmakare till Svenska
och Norska IOD fleeten. Men den största framgången är att tusentals
seglare fått uppleva många fina och trygga seglingar med lätthanterliga och
välseglande båtar tack vare våra segel.
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Alla år vi lagt på utveckling av Albatross segel har tagit oss dit vi är idag. Vår
kunskap om segeldesign, båttyper, riggar och skrovformer kommer att ge
dig nya seglingsupplevelser!
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Alla Albatross segel är kvalitetssäkrade! IHC (In-House Certification system)
är ett kvalitetssäkringssystem framtaget av internationella seglarförbundet.
Albatross Segel AB var den första segelmakaren i Skandinavien som blev
godkänd. IHC kontrollerar alla delar av segelproduktionen vilket garanterar
hög och jämn kvalité på våra segel samt att vi är betrodda att själva mäta in
Albatross segel för kappsegling.
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Våra segelmakare som hjälper dig
Bengt Falkenberg: Kappseglare som är uppväxt i en långfärdsseglarfamilj. Bakgrund i Finnjolle och Soling, fokus
har varit havskappsegling på senare år. Europamästare i havskappsegling, flerfaldig vinnare av Tjörn Runt,
Færderseilasen samt Årets Havskappseglare i Sverige.
Bengt är segeldesignansvarig för Albatross Segel.

Johan Tillander: Seglare av världsklass. Flera topp tio
VM placeringar i Finnjolle, Starbåt samt Europamästare
i Havskappsegling. Erfaren storbåtsseglare. Johan har
seglat i Svenska landslaget under många år. Johan är bl.a.
ansvarig för segel, service, rigg och tillbehör hos Albatross
Segel och Västerås Segelservice.
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Pontus Göransson: Erfaren långfärdsseglare i allt från
Swan 651 till Västbris. Uppvuxen i Kullavik med havet
utanför dörren. Gedigen kappseglare med bl.a. totalseger i Tjörn Runt. Har stor förkärlek till mindre kölbåtar.
Pontus jobbar med segelproduktion, segeldesign, kundservice m.m. på Albatross Segel.
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Johan Helin: Uppvuxen i en aktiv seglarfamilj så har Johan
seglingen i blodet. Kappseglar mycket aktivt idag i kölbåt
och deltagit framgångsrikt i många internationella mästerskap och vunnit Gotland Runt. Johan är ansvarig för segelservice och reparationer men även riggning och riggtrim
hos Västerås Segelservice.
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Lasse Norberg: Seglar allt från jolle till kölbåt och var en
av de första som satsade på sportbåtsegling i Sverige.
Lasse som alltid haft förkärlek till 505 och har kappseglat
aktivt i många entypsklasser genom åren men alltid kombinerat detta med crusing segling i Sverige och Medelhavet.
Lasse jobbar med segelproduktion, segelservice m.m. på
Albatross Segel.
Charles Tillander: Mycket erfaren långfärdsseglare.
Rutinerad kappseglare vid inomskärs och havskappsegling, med ett långt CV av entyps resultat, Charles har vunnit
flera Gotland runt m.m. Charles är bl.a. ansvarig för segel,
service, rigg och tillbehör hos Albatross Segel och Västerås
Segelservice.
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Våra loft
Albatross Segel har idag 2 loft i Sverige. Loften ligger i Göteborg och
Västerås.
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Loftet i Göteborg är ett fullt utrustat produktions loft för segel där vi även
servar och reparerar.
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Loftet i Västerås drivs av vår sedan 70-talet samarbetspartner Västerås
Segelservice AB. Vår anläggning i Västerås är inte bara ett service och
försäljnings center för Albatross Segel, utan här finns riggverkstad, mastförvaring, båtförvaring och den mycket uppskattade avdelningen för marinelektronik.
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Albatross Segel har samarbetspartners över hela världen. Är du långt bort med din båt och behöver
service så kontakta oss så hjälper vi dig att få kontakt med rätt segelmakare i det aktuella området.
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