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Månadsbrev 

Sail Racing Team Pro4u  

 

 

 

Vinterns alla projekt är nu lyckligt landade, båten sjösatt, sjömätt och intrimmad 

och vi är i full gång med träningen. Det finns mycket bilder från projektet på 

bloggen: 

 

https://swe88.wordpress.com/ 

 

Om ni går längst ner på bloggen, bland äldre inlägg, till den 1:a Mars, finns en 

artikel om tankarna bakom framförallt ombyggnaden av aktern. 

 

Första kappseglingen är Lidingö Runt den 9 Maj. Starten sker som vanligt SO om 

Lidingöbron, preliminärt någon gång mellan 10.20 och 11.00. Efter målgången går 

vi till Ekuddens kafé på Djursholm för att tillsammans med Pro4u visa båten och 

träffas för en stunds samvaro och seglingssnack. Ta gärna med dig familj och 

vänner och kom förbi. Det är förståss svårt att veta exakt när båten kommer dit 

men runt 14 är en bra gissning om det blåser. 

 

https://swe88.wordpress.com/


 

Dagen efter, söndag den 10 Maj, seglar vi Viggan Open, bankappseglingar på 

Stora Värtan med Viggbyholms båtklubb som bas.  

 

Mer info om resten av säsongen kommer i nästa månadsbrev. Tills dess önskar vi 

er alla en riktigt härlig vår och hoppas att ni kommer förbi båten så vi får ses. Ni är 

alltid välkomna ombord. Berätta också gärna för intresserade vänner och bekanta 

att de kan prenumerera på dessa månadsbrev på bloggen. 

  

   

 

OM VÅRA SPONSORER OCH LEVERANTÖRER 

  

Pro4u – Konsulterna som leder.  

Konsulter från Pro4u arbetar med att driva affärs- och förändringsprojekt i nära samarbete med våra 

kunder, som anlitar oss för våra konsulters erfarenhet inom ledarskap, affärsutveckling och IT. Förmågan 

att leverera resultat på utsatt tid och till planerad kostnad är en av nycklarna till vår framgång. Det ger 

nöjda kunder som kommer tillbaka.  

www.pro4u.se 

  

  

Happy Yachting 

Roliga tillbehör och kläder för seglare 

www.happyyachting.com  

 

PreMidio AB 

IT-bolaget som sticker ut ur mängden. Leverans av IT-tjänster med hög kvalitét och ett stort engagemang. 

30 års erfarenhet av IT-drift. Transparens och öppna kort med kundens intresse i focus. 

www.premidio.com 

Projektet är också helt beroende av de fantastiska insatser som görs av 

våra professionella leverantörer, som alltid ställer upp med det där llla extra när det behövs. 

  

* North Sails. www.se.northsails.com/ 

* Speed Made Good Yachting. www.maringuiden.se/branschregistret/;foretagID=709 

* Plastskador och Montage. http://plastskador.se/ 

* Tymar Marinelektronik. www.tymar.se/ 

* Roberts Marinservice. www.robertsmarinservice.se/ 

* Mob Rescueline. www.mobline.se/ 

http://www.pro4u.se/
http://www.happyyachting.com/
http://www.premidio.com/
http://www.se.northsails.com/
http://www.maringuiden.se/branschregistret/%3bforetagID=709
http://plastskador.se/
http://www.tymar.se/
http://www.robertsmarinservice.se/
http://www.mobline.se/


 

* Yachteq. www.yachteq.se/ 

* Swecomposite. www.swecomposite.com/ 

  

 

 

http://www.yachteq.se/
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