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Månadsbrev 

Sail Racing Team Pro4u  

 

 

Team Pro4u Europamästare 

 

Vi vann Europamästerskapen! 

Läs om seglingarna på: 

http://orceuropeans2015.com/forte-and-team-pro4u-new-orc-european-champions/ 

 

Det smakar mycket gott efter fem års satsning. 

Ett stort tack till besättning, sponsorer och leverantörer som gjort detta möjligt. 

På köpet vann vi också: 

* Corintian Trophy för båsta amatörbesättning - för 4:e året i rad på EM/VM. 

* "Owner driver": Pris för bästa båt styrd av ägaren. 

 

Vi blev också Estniska mästare i Havskappsegling vid "Open Estonian 

championschips" som gick i Pärnu veckan innan EM. 

 

En intensiv höst 

Nu väntar: 

http://orceuropeans2015.com/forte-and-team-pro4u-new-orc-european-champions/


 

* Kräftköret/Datacom som vi ska få segla tillsammans med några av våra 

sponsorer och deras kunder 

* Hundai 

* SM 

* Byxelkroken 

 

Och därefter en fantastisk höst med mer träning. 

 

Följ oss på bloggen: 

https://swe88.wordpress.com/ 

 

Med vänliga hälsning 

Patrik 

   

 

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/ 

https://swe88.wordpress.com/
http://www.pro4u.sehappy/
http://www.happyyachting.com/
http://www.premidio.com/
http://www.se.northsails.com/


 

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

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

* Marstrom Composite. YOUR Partner in Design, Manufacturing & Assembly Complex Composite Parts. 

http://www.marstrom.com/sv/ 

* Tymar Marinelektronik. www.tymar.se/ 

* Roberts Marinservice. www.robertsmarinservice.se/ 

* Mob Rescueline. www.mobline.se/ 

* Yachteq. www.yachteq.se/ 

* Swecomposite. www.swecomposite.com/ 
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