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Månadsbrev
Sail Racing Team Pro4u

Mastbrott - Säsongen räddad av Marstrom Composite
Den 1 Juni hände det som inte får hända. Vi knäckte masten. Det blåste 16-17 m/s
och var platt vatten. Vi slörade med revad stor och försegel. Ingen spinnaker. 60%
i akterstaget och "normalt" kickat. Masten knäcktes i däcksgenomföringen. Sån tur
var trillade den inte ner utan sjönk bara ihop ca 20mm när laminatet bröts sönder.
Vi lyckades få ner seglen och avmastat utan ytterligare skador. Marstrom
Composite var omedelbart på plats för att inspektera skadan och åtog sig att göra
en reparation med målsättning att vi skulle kunna segla ÅF. Strax därefter kom en
bil med mastvagn till Viggbyholm för att köra ner masten till deras fabrik i
Västervik. En ytterligare besiktning där visade att det var ett komplicerat brott men
att det skulle gå att laga som planerat. Natten mot torsdag i denna vecka, 18 Juni,
kommer masten upp igen - reparerad. 2.5 vecka efter haveriet. Utan denna insats
hade i princip hela säsongen gott om intet då ingen kan leverera en ny sådan här
kolfibermast till EM.
Årets bragdmedalj till Marstrom Composite!!!
http://www.marstrom.com/sv/

ÅF Offshore Race
Tack vare att masten kunde repareras så snabbt kommer förberedelserna för ÅF
Offshore race att kunna genomföras enligt plan med träningspass måndag och
onsdag i nästa vecka. På lördag eftermiddag seglar vi generalrepetitionen ÅF
Inshore race och första start i ÅF Offshore är på söndag är kl.10.00.

Kom till öppen båt i Race Village 25-27 juni
På torsdag den 25e transporteras båten till Race village vid Af Chapman och
torsdag, fredag och lördag kväll håller vi öppen båt tillsammans med Pro4u. Kom
och snacka segling, titta på båten och upplev årets seglarhändelse i
Stockholm. Det finns snacks och något att dricka ombord och mycket att uppleva i
Race village. Hela programmet finns på:

http://www.ksss.se/AFOR/

Följ oss på:

https://swe88.wordpress.com/

Och berätta gärna för intresserade vänner och bekanta att de kan prenumerera på
dessa månadsbrev på bloggen.

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/

