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Masten lagad
Marström Composite levererade masten professionellt lagad enligt angiven tidplan.
Deltagandet i ÅF var därmed räddat.

ÅF Gotland Runt
Under dagarna innan ÅF Offshore race hade vi fantastiskt trevligt med "Öppen båt"
i Race village. Som mest var vi 24 personer på båten! Tack alla vänner och
bekanta som kom förbi.
Vi vann ÅF Inshore race totalt. På prisbordet fanns en stoooor TV. Familjen
Mårtensson fick därmed äntligen slänga ut sin gamla tjockTV!
På ÅF offshore kom vi tvåa i klass ORCI B efter 40.7:an AIDA. Grattis till team
AidaRacing! De gjorde bl a mycket bra vägval på sträckan från Alma till Visby, där
de gick längre västerut än vi och på första delen norrut efter Hoburgen där de gick
längre ut på havet än vad vi gjorde.
Titta gärna på det fantastiska bildcollaget från eventen på :
http://www.ksss.se/Nyheter/Galleri/2015/AF-Offshore-Race-2015/

Där finns även några bilder på oss. Bl a en helt fantastiskt bild på båten på kryss...

EM i Pärnu
Idag seglas båten till Pärnu för Estniska Mästerskapen och EM. Teamet anländer
den 3 Augusti och från och med den 4 Augusti kommer daglig rapportering från
regattorna på bloggen. Följ oss där:
https://swe88.wordpress.com/

En riktigt härlig sommar önskar vi på Team Pro4u.

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/
* Roberts Marinservice. www.robertsmarinservice.se/

* Mob Rescueline. www.mobline.se/
* Yachteq. www.yachteq.se/
* Swecomposite. www.swecomposite.com/

