Nyhetsbrev Aprl-Maj 2017

Sail Racing Team Pro4u

Försäsongsträning
Efter sjösättning, påmastning kalibrering av instrument och sailcheck startade försäsongsträningen den
19/4. Vi har sedan fram till tävlingsstart genomfört fem manöverpass där fokus varit att alla i besättningen
får träna på ”sina” manövrar och att vi tillsammans skall arbeta mest optimalt som ett team. Sedan har vi
också haft två heldags fartpass på havet utanför Sandhamn där fokus varit att utvärdera krysstrim fock
mot genua eftersom vår plan denna sommar är att för första gången köra en del seglingar, bl a SM och
EM med fock. Utvärderingen är intressant. I princip går det till så att vi jämför vilken procent av teoretisk
VMG enligt ORC polaren vi seglar upp till med fock respektive genua. I tillägg till detta har Patrik och
Oskar/Junior tränat lite double-handed. Sedan har vi också genomfört flera trevliga seglingar med Pro4u,
kunder, konsulter och vänner.
Tävlingsstart
Helgen 20-21/5 seglade vi Lidingö Runt och Viggan Open. Under lördagens Lidingö Runt som i år hade
samlat drygt 200 båtar tävlade vi i SRS och körde med genua. Vi lyckades vinna SRS Klass 1 med 22
båtar och kom totalt 3:a av de 206 båtar som gick i mål. Grattis Nisse Virving till totalsegern i ditt 50e LR!
Under söndagen seglade vi Viggan Open med 4 banseglingar i lätt vind med fint väder. Vi seglade med
fock och det blev ett bra test för oss i den lätta vinden. Vi lyckades vinna både SRS och ORCi klasserna.
21 båtar deltog i seglingarna. Arrangemanget runt tävlingen var väldigt bra och kul att tävlingen skedde i
år igen efter fjolårets uppehåll. Vi är nöjda med helgen som har gett oss ett bra avstamp för fortsatta
träning och kappsegling. Resultaten kommer löpande att uppdateras på vår Blogg, se sidan ”Resultat”
med länkar till resultaten.
Program 2017
Årets program (ligger på Bloggen, sidan ”Tävlingsprogram” men länkar till respektive tävling) fortsätter och
närmast kommer Pro4u vara med på Gullvivan som är en mer familjebetonad segling. Efter det, första
helgen i juni, är det ORCi SM i Oxelösund. Det är ett superbra arrangemang både sportsligt och socialt.
Upplägget är i princip detsamma som EM/VM med både banseglingar och kappsegling över natten. Efter

det fortsätter Pro4u Sail Racing Team med Sandhamn Open, ÅF Inshore Race och ÅF Offshore Race
innan årets höjdpunkt, Europamästerskapen i Gdansk, Polen under andra halvan av juli. Vi kommer att
vara på plats innan EM och vara med i Polska mästerskapen. 93 båtar är till dags datum anmälda till EM
och 46 båtar i vår Klass C. Under hösten kommer vi att vara med i 5 seglingar på Oskusten.
Pro4u Sail Racing Blogg och Facebook sida
Vi försöker kontinuerligt utveckla och förbättra vår Blogg och Facebooksida. Bloggen, som startades
2012, passerade i maj 100 000 ”hits” med totalt över 31 000 besökare! Vi har också ökad trafik på vår
Facebooksida som är ett bra komplement till Bloggen. Det visar att det finns ett stort intresse för segling
och vi tycker det är roligt att dela med oss och att sprida intresset för kappsegling!
Följ oss på:
https://swe88.wordpress.com/ och på https://www.facebook.com/Pro4uSailRacingTeam/
Och tipsa gärna dina vänner att gå in på bloggen och/eller Facebooksidan och prenumerera på dessa
nyhetsbrev.
"Good is the enemy of great", Voltaire,
Anders Björk och 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/

