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Sail Racing Team Pro4u

Team Pro4u vinner brons och Corintian Trophy i ORC VM
Team Pro4u kom 3:a i ORC VM. Seglingarna genomfördes i svaga till måttliga vindar och platt vatten.
Taktiskt sett var det periodvis svårseglat både pga vind och ström. Vi är därför mycket nöjda med att
kunna räkna bort en 9e plats efter 8 seglingar, 7 banseglingar och ett "Offshore race". Det andra
planerade "havsköret" fick ställas in pga lite vind. 60 båtar deltog i vår klass och seglingarna genomfördes
i Heat med 30 båtar i varje. Efter drygt halva serien delades båtarna upp så att de 30 högst placerade
båtarna seglade Guld fleet om platserna 1-30 och övriga seglade Silver fleet om placeringarna 31-60.
Vi gratulerar Världsmästarna "Bach Yachting Team" från Holland och Silvermedaljörerna "Hansen" från
Danmark. Vi vann Corintian Trophy som bästa amatörbesättning. Totalt deltog 130 båtar från 13 länder i
Världsmästerskapen. Det är väldigt roligt att klassen är så stark med alltfler länder som deltar. Det är
också glädjande att all fler båttyper visar sig kunna konkurrera.
Brons i Öppna Tyska Mästerskapen
Vi kom 3:a på Öppna Tyska mästerskapen i havskappsegling som genomfördes under Kieler Woche.
Vann gjorde även där "Bach Yachting Team" och tvåa kom Dr Knud Freundenberg. Grattis!
Silver i klassen och Brons totalt i ÅF Offshore Race
I ÅF Offshore Race kom vi tvåa i klassen och 3:a totalt i ORC. Vann totalt gjorde Team Jacob Wallenberg
och två kom våra "klasskamrater" i Klass B, Dehler 36:an Stormsteg med Charles Tillander som
Skeppare. Grattis och tack för en bra fight runt ön. Vi hade en "utfodring" med vägvalet i ett skifte mellan
två vindsystem utanför Östergarn men är annars mycket nöjda med vårt race. Vi hade också mycket
trevliga dagar tillsammans med Pro4u och vänner under Öppen båt i Race Village dagarna innan starten.
Ett stort tack också till ÅF som genom att marknadsföra sig genom segling på detta sätt gör en stor insats
för sporten.
På ÅF Inshore kom vi 3:a. Vann där gjorde Skärgårds 95:an Marga och tvåa var Havskryssaren Ballad.
Grattis!

Vinst i Lidingö Runt
Efter en bra andra halva lyckades vi vinna vår klass i Lidingö runt före Jonas Wiström i Grand Soleil 37:an
Amarone.
Vägen vidare
I skrivande stund är båten utanför Öland på väg hem från VM. Nästa regatta är SM i Malmö i slutet av
Augusti. Vi har också börjat förberedelserna för nästa år. Bland huvudpunkterna finns arbete med att
utveckla oss som seglare och team och att optimera båten.
På den "mjuka sidan" ska jag försöka fördjupa dialogen med alla inblandade om förväntningar, drivkrafter
och vad som kan utvecklas praktiskt för att engagemanget i projektet ska bli så givande och bra som
möjligt. Därtill kommer det traditionella vinterprogrammet att kompletteras med gemensam Fysträning.
Farr Yacht design kommer att hjälpa oss med en "Performance vs Rating" review. Vi kommer också att
testa olika konfigurationer tillsammans med North Sails. Efter detta gör vi en plan för hur båten ska
optimeras fartmässigt inför nästa år. Det finns även en "Worklist" med ytterligare optimering av
däckslayout och allmänt båtunderhåll där Speed Made Good, Plastskador och Montage, Tymar
Marinelektronik och Happy Yachting är ovärderliga långsiktiga samarbetspartners.
En av höjdpunkterna 2017 blir EM i Gdansk. 2018 väntar VM i Holland.
Följ oss på:
https://swe88.wordpress.com/
Och tipsa gärna dina vänner att gå in på bloggen och prenumerera på dessa nyhetsbrev.
"Good is the enemy of great", Voltaire,
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/

