
Pressmeddelande 
Tactical Sailing är 10 år gammal 
Jubileumsutgåva " Spel mot vinden" - " båt mot båt" 
 

 Vi firar med dig! Tillgänglig under en begränsad tid från 12.11.2020:  
The Jubilee Edition för bara 10 €. 
Exakt 10 år sedan på 12. November 2010 "Tactical Sailing" med 
sitt spel "Against the Wind " var först "lanserades". Det började 
som ett litet koncept, men har förvandlats till ett mycket komplext 
program för programvara inte bara för barn och segling nybörjare 

utan också mycket gynnad av Coaches för sin unika "Coach's 
Toolbox". 

 
Vårt tacksamma tack går till de "seglare" och "taktiker" som var med oss redan från början: 
Julian&Philipp, Jochen, Lennart, Marvin and Nils, Roko&Mic, George, Lutz, Cyrill, 
Abby&Tom, Mat&Malcom, and Zizi! 
Idag är "Tactical Sailing (TS)" känd över hela världen med de program som översätts till 
engelska och spanska, med olika dokument översatta till italienska, franska, svenska, 
portugisiska och polska. 
Även under de senaste 10 åren har 14 olika båtklasser seglat in i TS-Hamnen: Det började med 
Optimisten, sedan Lasern och har nu nått J/70 och TP52, och alla klasser är i Fleet, Match, 
Team-Race eller Champions League-format. 
 
"Project TS" blev möjlig tack vare ett samarbete mellan stora kollegor vars "know-how" gav 
oss tillgång till media och därmed möjliggöra ett rungande eko från seglare, klubbar och tränare 
i seglingssamhället. År 2012 fick vi äran att få priset för Media Didaktiska från "Eurelea", en 
europeisk allmänt erkänd distinktion, för vår professionellt utformade lärmodul. 
 
Även efter 10 år TS är fortfarande mycket aktiv och används för närvarande både nationellt och 
internationellt.  Med våra simuleringar har vi skapat ett snabbt och njutbart sätt att lära sig att 
segla och har effektivt lyckats visa hur man besegrar det där "osynliga, oförutsägbara monstret" 
vinden i olika situationer. 
 
Du kan också bli en fri medlem i vår TS-Lounge och få information angående Tutorials, Video 
Clips, TS-Dictionary och vår "Ranking List". 
 
För endast 10 €, beställ din Jubilee Edition nu: http://www.tacticalsailing.com/en 
 
Paul Gerbecks 
Munich, 12.11.2020 
 
 


