
     
    

 

 

 

 

Mer från bolaget     1 juni 2015 

 

Årets vinnare av Seapilot2star 2015 är 

Silfverfågel! 
 

Årets lite lugnare upplaga av Seapilot2star 2015 är nu avgjord och 
årets vinnare blev Silfverfågel som gick i mål tidig morgon 28e 

Maj.  
 

Seapilot2star 2015 blev inte lika tuff som förra årets tävling då vindarna 
var svagare i år. Årets totalvinnare blev Silfverfågel med Pontus Brenter 
som skeppare. Silfverfågel är en Diva 39 och passerade målgången tidig 

morgon den 28 maj. Silfverfågel var dock inte den första båten som 
passerade mållinjen utan PAC-MAN var den snabbaste båten tillbaka till 

Oxelösund.  
 

Den stora nyheten för årets tävling var att omstarterna i Visby och 
Oskarshamn skedde klassvis uppsamlat, precis som i Oxelösund, något 
som var mycket uppskattat av deltagarna. Alla starter livesändes i 

samarbete med Sittbrunnen via playkanalen 
https://seapilot2star.solidtango.com/ och kan ses även i efterhand.  

 
Deltagarna har dessutom själva liverapporterat och laddat upp egna 
filmklipp på https://seapilot2star.solidtango.com/ där man nu i efterhand 

kan följa deltagarnas upplevelser från båtarna.  
 

För mer information, besök www.seapilot2star.com där du kan se mer 
under resultat, playkanalen, leaderboard.  
 

 
 

För ytterligare information: 
Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se 
Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910  
 
True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.  

https://seapilot2star.solidtango.com/
https://seapilot2star.solidtango.com/
http://www.seapilot2star.com/
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True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification System) och navigation. AIS är 
en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg 
eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-
navigering. Seapilot har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är 
baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med 
uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en 
navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest uppskattade navigationsappar.  
 
True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, 
sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. TrueHeading AB är också distributör för, 
HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE’s produkter i Sverige. 
  
För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com 

http://www.trueheading.se/
http://www.seapilot.com/

