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Elvström Sails har ingått ett samarbetsavtal med 
Svenska Kryssarklubben 
 
 
 
Elvström Sails har ingått ett samarbetsavtal om partnerskap med Svenska Kryssarklubben som är 
till nytta för medlemmarna i Svenska Kryssarklubben. 
 
 
Kryssarklubbens medlemmar får 10 % rabatt på segel hos 
Elvströms Sails. Vidare kan Kryssarklubben anlita den erfarna 
seglaren Niels Flohr som föredragshållare. Niels är Sveriges 
distributör för Elvströms Sails.  
 
Det första digitala seminariet med Nils kommer att ske den 
10 november för Kryssarklubbens medlemmar.   
 
Elvströms Sails kommer även bli leverantör av segel till 
Kryssarklubbens utbildningscentrum på Malma Kvarn.   
 
Varför har Kryssarklubben valt Elvström Sails?  
Segelproduktion är ett hantverk som kräver både skickliga 
hantverkare samt material av toppkvalité. Därför är 
Kryssarklubbens val av segelpartner viktigt, medlemmarna behöver garanteras snabba leveranser och 
hållbara segel. Hallberg Rassy samt ett antal andra stora tillverkare har valt Elvström Sails som 
leverantör.   
 
 
Om Elvström Sails 
Elvström Sails äger hela värdekedjan, blir därmed oberoende av klimatskadliga flygtransporter och 
känsliga logistikkedjor. Produktionen sker lokalt i Henån och i Danmark. Elvström Sails arbetar aktivt 
med produktutveckling som bygger på feedback från kunderna, samt nya hållbara material, 
exempelvis Cruisinglaminatet EKKO eXRP som är gjort på återvunna petflaskor.  

  
Om Svenska Kryssarklubben 
Svenska Kryssarklubben är föreningen för dig som älskar båt, hav och skärgård för segel eller motor. 
Vi arbetar ideellt för ett säkert, tryggt, miljövänligt, inspirerande och upplevelserikt båtliv för alla, 
oavsett om du äger, hyr eller lånar en båt. Vi finns i hela Sverige längs kusterna, från Luleå till Skåne 
och på Västkusten samt i Mälaren, Vättern och Vänern. Vi finns också i Medelhavet och i andra hav 
utomlands och har totalt 40 000 medlemmar. För dig som vill få ut mer av ditt båtliv! 

Elvström Sails, Niels och Rebecca Flohr med 
Kryssarklubbens generalsekreterare Fredrik 
Norén 

https://elvstromsails-sverige.se/offert-ekko/
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