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Sail Racing Team Pro4u

Marstrom composite
Konstruktion och detaljspecifikation av ny mast, bom, roder och rorkult pågår hos Marstrom Composite.
Nästa byggmöte är på tisdag den 22/12. Då åker Jesper Ott och jag till Västervik för att träffa Johan
Breder och Per Wärn och fastställa konstruktion och lösningar. Efter nyår börjar bygget. Ordentligt
byggreportage med bilder kommer på bloggen.
Team Pro4u presenterar projektet
Den 28 November berättade Team Pro4u om hur vi driver projektet på Svenska
Havskappseglingsförbundets seminarium "Go For Speed". Skicka ett mejl till mig på:
pa.fo@hotmail.com
om du vill ha presentationen.
Vinterschemat i full gång
Hittills har vi fokuserat på:




Meterologi och metoder för väderanalays där vi är väldigt glada för samarbetet med Magnus
Baltscheffsky på http://www.weathertech.se/
Metodik och verktyg för fartträning och analys av race. Vi kommer att börja använda
programvaran Race Replay och är tacksamma för den ovärderliga hjälp vi får av Romanas
Ascilia. Se:
http://www.sailingperformance.com/

Dessa arbeten kommer att fortsätta och senare i vinter kommer vi även att jobba med taktik, manövrer
och regler.
Vi önskar en alla en riktigt God Jul och Gott nytt år.
Ett stort tack för att ni följer vårt projekt.
Och ett extra tack till våra lojala sponsorer, leverantörer, familjer, vänner, barn och arbetsgivare
som gör projektet möjligt.

Följ oss på:
https://swe88.wordpress.com/

"Good is the enemy of great", Voltaire,

Med seglarhälsningar,
Patrik Forsgren

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
Marstrom Composite

YOUR Partner in Design, Manufacturing & Assembly Complex Composite Parts.
http://www.marstrom.com/sv/
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/
* Sjösäkerhetskompaniet AB. http://www.ombordinnan.se/
* Mob Rescueline. www.mobline.se/
* Swecomposite. www.swecomposite.com/

