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Sail Racing Team Pro4u  

  

Stor nytta av programvara från KND Sailing Performance 

I höstas skaffade vi programvarupaketet från KND Sailing Performance, där applikationen Race Replay är 
den mest kända. Vi håller nu på och lär oss dessa, men trots att det finns mycket mer att lära, ser vi redan 
nu att detta är "Next level". Vi kommer framförallt att använda programmen för att dokumentera och 
analysera farttester och för att i efterhand analysera race. Därtill finns program som underlättar arbetet 
med Polardiagram och Sailcharts. Dessutom finns möjligheter till efterhandsanalys av data insamlad vid 
flera seglingstillfällen eller säsonger. Programpaketet fungerar mycket bra tillsammans med t ex 
Expedition. Den främsta fördelen jämfört med att arbeta med t ex Stripcharts och tester i Expedition 
kombinerat med Excel är att det går så mycket fortare att få fram underlag för analyser och få det 
presenterat på ett överblickbart sett i tabeller och grafer. Jag vill varmt rekommendera alla som har 
kommit igång med en "realstidsprogramvara" som loggar data, t ex Expedition, att ta nästa steg. Läs mer 
på: 
http://www.sailingperformance.com/ 
 
Marstrom composite  

Konstruktion och detaljspecifikation av den nya masten börjar närma sig sitt slut. Nästa byggmöte i 
Västervik är den 29/1. Då blir det slutgenomgång av underlaget för produktion av masten och arbete med 
bom, roder och rorkult. Ordentligt byggreportage med bilder kommer på bloggen. 
 
Plastskador och Montage 

Plastskador och montage, som byggde om sittbrunnen på båten förra året kommer i vinter att lätta båten i 
förskeppet. Det är framförallt luckan till ankarboxen, skotten mot ankarboxen samt delar av innerlinern 
under kojbottnarna i förpiken som kommer att lättas. Inte så många kilon, men kilon på helt rätt ställe, som 
dessutom är "billiga" i mätetalet i förhållande till vad de ger på kryss i skvalpig sjö. 
 
Seglingsschemat för 2016  

 
Seglingsprogrammet för 2016 är klart. Höjdpunkterna kommer att bestå av: För- VM i Skovshuvud, Kieler 
Woche, ÅF Offshore, VM i Skovshuvud och SM i Malmö. Detta kompletteras med lokala regattor, 
manöverträningar och fartträningar. Alla byggprojekt ska vara klara till 31/3 och sjösättning sker i början 

http://www.sailingperformance.com/


 

på April. Därefter följer ny sjömätning och ett intensivt träningsprogram innan det bär av söderut för 
träning och För-VM 2-5 Juni. 
   
 
  

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/ 
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