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Månadsbrev 

Sail Racing Team Pro4u  

 

 

Nu jobbar alla vännerna för oss 

Niklas med personal; Peter, Joel, Mia, Nicki mfl på Plastskador och Montage är 

mitt uppe i ombyggnaden av aktre delen av båten, uppdatering av däckslayout, 

fairing av kölen mm. Följ jobbet på bloggen: 

https://swe88.wordpress.com/ 

 

Jesper på Speed Made Good håller i uppdateringen av däckslayout samt stående 

och löpande rigg. Det blir bl a dubbelkommando på stor- och en ny 

genuacunninghamfunktion, optimerad placering av alla avlastare, nya 

kolfiberspridare, förbättrat travarsystem till storskotet, akterstagssystem med 

vinchar, specialgjort spinnakerfall och lift för att minska luftmotståndet, nytt 

förstag mm. 

Förstaget tillverkas av Benns. 

Spridarna tillverkas av Selden. 

 

Mats på Tymar Marinelektronik kommer att montera ny värmare, göra nytt montage 

av avfuktaren, diverse antenner mm som en följd av ombyggnaden. 

https://swe88.wordpress.com/


 

Tymar kommer också att installera de nya supercoola mastdisplayerna från 

Garmin, som har köpt Nexus och utvecklat en ny serie högkvalitativa instrument. Vi 

kommer också att låta installera en plotter från Garmin och en ny högre vindgivare. 

Mer om detta kommer senare. Ett stort tack till Jan Silfven på Garmin för gott stöd i 

"Projekteringsfasen" av denna stora uppgradering. 

 

Daryl på Blue Ocean båtkapell har gjort ett fantastiskt arbete med bl a nya dynor, 

spinnakerbomshölster i kolfiberlook mm. Även här finns bild på bloggen. "Det ska 

vara fint när man seglar" som Peter Norlin sa när han stod och polerade sin 2.4mR 

yacht. 

 

Martin och Tore på Northsails jobbar med att ge oss lite extra fart till säsongen. De 

kommer bl a att göra om reachern så att den kan halsas på peket istället för i 

förstagsrännan, vilket har blivit "gratis" i 2015 års regel. De kommer även att bygga 

ett reachingstagsegel att användas på slörar och halvvindar tillsammans med S3 

spinnakern och reachern. Det mäter som en fock och även det blir "gratis" i regeln. 

Vi har även beställt en ny lättvindsspinnaker som optimeras för kryss/länsbanor 

eftersom en stor del av mästerskapspoängen delas ut där. 

 

Farr Yacht Design har designat ett nytt roder till First 36.7an. Det har byggts i 10 

exemplar av 

http://www.oceanic.cl/ 

 

Vi har köpt ett av dessa och det kommer att levereras till Sverige i månadsskiftet 

februari/mars. Det är gjort i kolfiber, djupare och mer utbalanserat än 

standardrodret. Ett stort tack till Jim Schmicker på Farr och Matias Sandoval på 

Oceanic i Chile. 

 

Happy Yachting levererar som vanligt material av olika typer. De kommer bl a att 

leverera ett par nya lättvinfdsgajar 

 

Jakob Gustafsson, på CarlJakob Sailing, har jobbat särskilt med Anders 

Joachimsson som är ny i Teamet som Keyboard för att hjälpa honom att få en 

http://www.oceanic.cl/


flygande start i den rollen. 

 

Anders Levander kommer att köra seglingsyoga för hela teamet nu på onsdag. 

 

Seglingspogrammet är klart 

 

Seglingsprogrammet är klart och kommer att omfatta:  

 Lidingö Runt 9/5 

 Viggan Open10/5 

 Gullviverallyt 13-17/5 

 Sandhamn Open5-7/6 

 ÅF Inshore Race27/6 

 ÅF Offshore Race. Start 28/6 

 Öppna Estniska Mästerskapen i havskappsegling 7-9/8 

 EM i Havskappsegling i Pernu, Estland 10-16/8 

 Kräftköret + Datacom cup 22-23/8 som kommer att seglas tillsammans med 

Pro4u och kunder till dem 

 Hundai Cup i Nynäshamn 29/8 

 SM i Arkösund 4-6/9 

 Byxelkroken i Västervik 19-20/9 

Därtill kommer vi, innan sjösättning, att ha Taktikgenomgångar under ledning av 

Johan Gnosspelius, Manövergenomgång som Jakob Gustafsson leder och 

Fartgenomgång som Anders Mårtensson leder. Han har också gjort ett stort jobb i 

vinter med att uppdatera vårt "Trimfilosofidokument". Under säsongen kommer vi 

sedan att ha 24 träningsdagar fördelade mellan fart- och manöverpass. 

 

Öppen båt i Race Village 

Tillsammans med Pro4u kommer vi att ha öppen båt torsdag till söndag 25-28/6 i 

Racevillage innan starten av ÅF Offshore Race. Planera gärna redan nu in att 

komma förbi och titta på båten och prata segling. 

 

Om dessa nyhetsbrev 

Carl Fredrik Nycander har nu ordnat så att det går att prenumerera  på dessa 



 

nyhetsbrev direkt via en länk på bloggen. Tipsa gärna dina vänner. Vill du avbryta 

din prenumeration kan du använda länken "unsubsribe..." längst ner i mejlet. 

   

 

 

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/ 

* Garmin. http://www.garmin.com/sv-SE/utforska/onthewater/ 

* Benns. http://www.benns.se/ 

* Alex Ekberg Marinservice. http://www.ekbergmarinservice.se/ 

* Roberts Marinservice. www.robertsmarinservice.se/ 

* Yachteq. www.yachteq.se/ 

* Swecomposite. www.swecomposite.com/ 
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