Januari 2015

Månadsbrev
Sail Racing Team Pro4u

Vinterns stora ombyggnad av sittbrunn & däckslayout är nu i full gång. Plastskador
och Montage är huvudentreprenör och jobbar tillsammans med Speed Made Good
och Tymar Marinelektronik för att nå ett toppresultat. Följ arbetet på bloggen:
https://swe88.wordpress.com/

Den 12 Januari hade vi en fin kväll tillsammans med Martin Angsell på Northsails
när vi gick igenom alla segel. Tack Martin. Vi har också beställt två nya segel. En
lättvindslänsspinnaker och ett "stagsegel" för brantare bogar än det nuvarande.
Det ska bli väldigt spännande att prova dem i vår.

Slutputsen av seglingsprogrammet pågår men redan nu kan jag avslöja att det blir
ett mer omfattande program än tidigare, både med avseende på antal
kappseglingar och träning.

EG engineering, nu en del av Cad-Q

EG engineering har under åtta år i olika former stöttat projektet och vi tackar för allt
stöd under åren när EG nu väljer att avsluta samarbetet. I höstas förvärvades EG
engineering av Cad-Q, nordens ledande leverantör av modell- och
ritningsrelaterad IT och breddar därmed Cad-Q’s erbjudande inom beräkning och
simulering med FEM och CFD. De fortsätter att utföra utbildning och
konsultuppdrag inom hållfasthet, strömning och värme och fungerar som en
komplett konstruktions- och beräkningsavdelning för ditt företag. De jobbar nästan
uteslutande med produkter från Autodesk.
www.cad-q.se, www.egengineering.se.

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

EG Engineering
Simulering med FEM och CFD. Vi utför beräkningar inom hållfasthet, strömning och värme. En komplett
konstruktions- och beräkningsavdelning för ditt företag.
www.egengineering.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/
* Alex Ekberg Marinservice. http://www.ekbergmarinservice.se/
* Roberts Marinservice. www.robertsmarinservice.se/
* Yachteq. www.yachteq.se/
* Swecomposite. www.swecomposite.com/

