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Seglingseliten 
hamnade rätt
När den skandinaviska eliten skulle göra 
upp i den professionella seglingsserien M32, 
var valet att arrangera en av tävlingarna 
i Malmö självklart. I Västra hamnen och 
Dockan kommer åskådarna på kajerna nära 
båtarna, så det blir mer action och 
en mycket roligare publikupplevelse.

Vid rundningsmärkena är det tätt mel-
lan tävlingsbåtarna när M32 Cup gästar 
Malmö. Det kanske är en floskel i sport-
sammanhang, men här är det verkligen 
”små, små marginaler” som blir avgörande 
när den Skandinaviska eliten gör upp.

–Dockan var ett perfekt 
val för tävlingarna och vår 
Race Village, menar Peter 
Gustafsson, projektledare 
för M32 Cup.



Det är toppmoderna katamaraner 
det handlar om. Och då går det fort. 
M32 Cup betraktas också av många 
som seglingsvärldens F1. Men det är 
inte bara ombord som båtarna är en 
helt speciell upplevelse. Tävlingarna 
som turnerar genom Skandinavien 
arrangeras mitt inne i städerna. Innan 
stoppet i Malmö för två dagars täv-
lande, har man bland annat varit i 
Oslo, Stockholm och Göteborg.
 –Segling är oftast inte en så 
publikvänlig sport, av naturliga skäl, 
säger Peter Gustafsson, projektledare 
för M32 Cup. Det är svårt för större 
publikskaror att hänga med ut till 
havs. Men M32 Cup är ”city racing” 
och det är ett mycket medvetet 
publikfrieri. Längs kajerna inne i 
städerna hopas åskådare – både 
kunniga seglingsentusiaster och 
nyfikna förbigående som inte kan 
låta bli att fängslas av det spännande 
och exotiska inslaget i stadsbilden, 
förklarar Peter. 

Man hör besättningen
Ska man få någon till att börja gilla 
segling, är det här sannerligen ett bra 
ställe att börja på. Från åskådarplats 

hör man tydligt 
när besättningen 
på varje båt pra-
tar med varandra 
inför manövrar-
na, och hur det 
viner och rasslar 
och smäller rig-
garna när de slår 
och jippar. 
 Att det hand-
lar om toppmoderna, ultralätta 
kolfiberkatamaraner som byggts 

för riktigt fartfylld segling, gör inte 
synintrycket sämre. Inom segling 
är en av de avgörande faktorerna 
skrovets längd. Men M32-båtarna är 

m32 race m32 race

Ska man få någon 
till att börja gilla 
segling, är det här 
ett bra ställe att 
börja på.
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Det fullständiga 
namnet för den 
här katamaran-
modellen är 
Marstrom M32, 
då den tillverkas 
av företaget 
Marstrom Com-
posit i Västervik 
och har desig-
nats av Göran 
Marström och 
Kåre Ljung.

M32 är framtagen 
för att vara en verklig 
prestandaseglare för 
den som gillar höga 
hastigheter och kitt-
lande acceleration, 
till och med i svagare 
vindar. Båten är tänkt 
att användas för 
insjö- och kustsegling 
av både fritidsseglare 
och professionella 
tävlingsseglare. De 
mest utmärkande 
för M32 är att den 
är så lätt, drygt 500 
kg riggad och klar, 
och att den byggts 
av en speciell typ av 
kolfiber som är cirka 
70% styvare än nor-
malt kolfibermaterial. 
Det gör att man kan 
press båten hårdare, 
med större säkerhets-
marginal.

FAKTA

M32

Klart för start. Alla de tävlande i ligger upp-
radade på startlinjen när skottet går – och 
sedan går det undan. Även om vindarna i 
Malmö hamn inte bjuder upp till hastighets-
rekord just för dagen, sägs den här båttypen 
kunna komma upp i över 30 knop. 

m32 race m32 race

trots sina knappa 32 fot, snabbare 
än enkelskroviga tävlingsbåtar på 
över 40 fot. Att de är mindre och 
lättare, gör dem också mycket 
rörligare och snabbare i svängarna. 

Men också känsligare att manöv-
rera. Det gör tävlingarna spek-
takulära att följa. Det kan hända 
mycket när det gäller de tävlandes 
placeringar under en dag.

Premiär för Malmö
–Det här är första gången i 
Malmö för M32 Cup och vi är 
mycket nöjda utfallet, tävlingarna 
och publikantalet, förklarar Peter 
Gustafsson. Vi lägger ganska mycket 
krut på att prata med kommunen 
och huvudmännen för Dockan 
om hur vi kan samverka på bästa 
sätt. Vi kan hjälpa dem att kom-
municera kring området genom 
M32 Cup. Och för oss är det både 
roligare och viktigare att vara 
delaktiga i Dockans vision än att 
bara vara ett “hit-and-run-event”. 
Vi möts med all säkerhet här igen 
nästa år och då kommer tävlingen 
och publiken bara vara större, 
avslutar en nöjd Peter Gustafsson.

Vi möts med all 
säkerhet här igen 
nästa år och då 
kommer tävlingen 
och publiken bara 
vara större.
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Dockan även värd för X35-VM
Det är inte bara seglingens M32 Cup 
som dras till Malmö och Dockan. När 
VM i båtklassen X35 arrangerades för 
första gången i Sverige i augusti, var 
det här avgörandet stod. 20 båtar från    
7 nationer gjorde upp om titeln för 
dessa 35 fot långa båtar av entypsklass, 
vilket betyder att alla tävlar med samma 
förutsättningar.
 Det här rör sig inte om en lika extrem 
båtklass som M32, utan liknar mer ett 
mellanting av en familjebåt och en 
snabb racingbåt. Ännu är inte klassen så 
stor, men det är en av de mest snabb-
växande och det gör att tävlingen drar 
till sig allt mer uppmärksamhet från 
sponsorer och publik, vilket också 
märktes under tävlingsdagarna.
 Finaluppgörelsen blev mycket raff-
lande – och framgångsrik med svenska 

ögon sett. I vindar på uppåt 13 m/s var 
det Team North Sails Sportswear och 
deras skipper Mikael Lindqvist som lade 
till i Dockan som ny världsmästare.

Besättningarna om 6-8 medlemmar har sju Grand 
Prix att segla under årets upplaga av X35 Cup. 
Men bara ett av dem är ett VM – och det gick i här 
i Malmö.

Mellan tävlingarna i M32 Cup var Race 
Village i Dockan själva navet för bå-
tarna och de tävlande. Hit drogs även 
publiken för att nyfiket följa besätt-
ningarnas förberedelser och meck-
ande. Kvällstid var det en skön plats för 
mer avslappnande aktiviteter.

m32/X35 race sverigestafetten

360 mil 
med 
Dockan 
som mål
Atea Sverigestafet-
ten har kallats ”Årets 
galnaste hälsopro-
jekt”. Inte konstigt. 
Något liknande har 
aldrig gjorts förut. 
5000 motionärer var 
med i uppladdning-
en inför genomför-
andet – och 2600 
deltog i detta unika 
lopp.

De sju etapperna genom 
landet var indelade i kor-
tare delsträckor, dit alla 
som tycker om att röra på 
sig kunde anmäla sig. Alla 
delsträckorna genomför-
des i ett svep, dag som 
natt, där de deltagande 
fick ta sig fram på det sätt 
de gillar bäst – gå, power-
walka, springa, cykla, åka 
inlines eller rullskidor. 
Starten gick i Luleå den 
23:e augusti och efter 
bara 14 dygn, när man 
tillryggalagt alla de 360 
milen genom Sverige, var 
det dags för storstilad 
målgång och folkfest på 
Dockan. 

SVeRIGeSTAFeTTeN
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