Maj 2015

Månadsbrev
Sail Racing Team Pro4u

Vinst i säsongens två första kappseglingar
Team Pro4u vann sin klass i säsongspremiären Lidingö Runt. Två kom Jonas
Wiström med besättning i Grand Soleil 37:an Amarone. Ett storet grattis till
Thomas Hammarström med besättning i X-102an Team Tant Rasta som vann
totalsegern. Över 200 båtar deltog.
Efter målgång hade vi traditionsenligt Öppen båt och Aftersail med Pro4u och
vänner på Ekudden på Djursholm.

Dagen efter Lidingö runt seglades Viggan Open på Stora Värtan. Vi vann klass
ORCi före Jonas Andersson med besättning på Farr40n Stormtrooper. Ett stort
tack till Peter Witt med "Crew" för ett toppenarrangemang. Nu håller vi tummarna
för att det även blir en höstvariant av "Viggan Open".

Regatta News ORC Europeans
I Regatta News för EM i Pärnu i Augusti har vi fått följande omnämnande under
rubriken " Sail with the champions":

"Group C is represented by Pro4u Sail Racing Team (SWE-88) with Patrik Forsgren in
helm from Sweden - silver in open division and the winner of the Corinthian division in C class
in ORC international World Championship 2014 in Kiel."

Ett späckat program framöver
Idag träffar vi Stefan och Magnus på Weathertech för att få ta del av deras enorma
kunnande kring meterologi, väderrouting etc.. Ikväll har vi manöverträning under
ledning av Jakob Gustafsson:
https://www.linkedin.com/in/jakobgustafsson
I helgen tränar vi fart utanför Sandhamn på lördag och söndag. Och så rullar det
på fram till nästa kappsegling, Sandhamn Open 5-7 Juni.

Glöm inte att redan nu boka in med dina vänner eller arbetskamrater att komma till
Race Village inför starten av ÅF Offshore Race och insupa atmosvären.
Tillsammans med Pro4u håller vi öppen båt både torsdag, fredag och lördag kväll.

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/

