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Den svenska båttillbehörstillverkaren Rutgerson Marin går 
in som huvudsponsor för den populära seglingspodcasten 
On the Wind, producerad av den amerikanske radioprata-
ren Andy Schell. 

On The Wind, världens största seglingspodcast, bygger på en timme 
långa samtal mellan programvärden Andy Schell och några av 
världens mest erfarna och intressanta seglare. 
Podcasten har sedan starten 2013 släppts i 234 avsnitt, och laddads 
ner mer än två miljoner gånger.
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”Att sponsra en världsledande seglingspodcast är ett bra sätt för oss att nå ut till seglare över hela världen. Andy Schell är inte bara en duktig inter-
vjuare utan också en mycket erfaren seglare. Lyssnarna vet att han bara skulle samarbeta med företag som han litar på, säger Charlotte Rutgerson 
som är VD för familjeföretaget i Marstrand. 

Nya avsnitt kommer ut 2-4 gånger i månaden. Bland tidigare gäster hittar vi namn som seglingslegenden Sir Robin Knox Johnson, Volvo Ocean 
Race-seglaren Mange Olsson och YouTube-stjärnor som S/V Delos och svenska RAN Segling. Men också Rutgersons egen grundare Göran Rutgerson 
och företagets konstruktör Ludvig Hammarberg har medverkat i programmet.  

”Allt samarbeta med ett företag som Rutgerson, vars produkter jag använder på min egen båt, känns väldigt roligt. Sponsringen är en bonus, jag 
skulle prata om dem ändå”, säger Andy Schell som tillsammans med sin svenska fru Mia Karlsson även driver charterföretaget 59 North Ltd med 
parets Swan 48:a Isbjörn som bas. I sommar seglar de på våra nordliga farvatten, runt Svalbard och Island.  
 
Rutgerson Marin har tillverkat segelbeslag och däckutrustning till båtar i Marstrand sedan 1976. Idag finns företaget representerat i mer än 40 
länder, men alla produkter tillverkas fortfarande i fabriken på svenska västkusten. 

Läs mer om On The Wind här: https://www.59-north.com/podcast/ 
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