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Sail Racing Team Pro4u  

  

Marstrom composite  

Konstruktion och detaljspecifikation av den nya masten och bommen pågår hos Marstrom Composite. 
Nästa byggmöte är på onsdag den 26/11. Då åker Jesper Ott och jag till Västervik för att träffa 
konstruktören Johan Breder och Per Wärn som är vår "Primary Point of Contact". Vi kommer bl a att gå 
igenom detaljer kring beslag och lösningar. 
Marstrom har också påbörjat projektet att bygga om kolfiberrodret och göra det mer balanserat. Det 
kommer även att bli lättare. Tillsammans med viktbesparingen i riggen, de lättningsarbeten som 
Plastskador och Montage gör i främre delen av båten och nya kompositlattor i storseglet kommer detta att 
ge fart framförallt på kryss i skvalpig sjö. 
Mer information och byggreportage kommer under vintern. 
 
Ny 3DI genua  

En ny L/M genua har beställts fån North Sails. Den byggs i 3Di, uppbyggd som komposit helt utan 
bärande film och format över tredimensionellt bord. Nya L/M genuan byggs extra lätt genom att ytterlager 
tas bort i seglets främre del, 3Di RAW. Team Pro4u blir första svenska båt med 3Di RAW i överlappande 
försegel. Seglet har designats av Tore Lewander baserat på de senaste landvinningarna inom design och 
våra erfareheter från tidigare generationer L/M genuer. Eftersom 3DI är extremt stumt kommer vi att 
kunna addera lite inbyggd form, för att bli ännu snabbare i registret 5-9 knop, men ändå få ett segel som 
blir lika plant som vår nuvarande 3DL genua i 11-12 knop. Tillsammans med vår 3DI M/H genua har vi en 
"croosover" mellan 10 och 12 knop där båda seglen fungerar lika bra. På VM i Kiel vann vi två seglingar 
samma dag i 11 knop vind. En med L/M genuan och en med M/H genuan. Det är väldigt viktigt att ha bra 
överlapp mellan seglen. 
  
 
Ny preferrerad leverantör - Sjösäkerhetskompaniet AB 

Under de 10 år jag haft båten har jag alltid använt mig av Sjösäkerhetskompaniet, inledningsvis för 
ompackning av livflotten, men numera som totalleverantör och konsultativ rådgivare inom allt kring 
säkerhet. Det känns tryggt att ha med proffs at göra inom alla områden och jag är därför glad att de 
numera är en av våra officiellt "preferrerade" leverantörer. 
 



 

Sjösäkerhetskompaniet AB bildades för drygt 20 år sedan bland annat som ett resultat av grundarnas 
lång/länge-seglingar till/från Västindien. Företaget fokuserade tidigt på att bli en ”one-stop-shop” i 
sjösäkerhet för kappseglare, långseglare och fritidsbåtsägare som ville ha en hög säkerhetsnivå och/eller 
uppfylla ISAF kraven. Sjösäkerhetskompaniet AB säljer, hyr ut och servar säkerhetsutrustning och 
levererar till en mängd deltagare i bl a ÅF Offshore Race och SeaPilot 2 Star .   

"Vi har genom åren som auktoriserad servicestation utvecklat en rabatt trappa där rabatten ökar för varje 

servicetillfälle! Vi underlättar också  för kunden att hålla koll på serviceintervallen genom att likt andra branscher, 

t ex tandhygienisten, skicka ut ett ”service-meddelande” om att det ”är dags för kontroll”.  Vi ställer regelmässigt 

ut på Allt för sjön, 2016 i monter C 09:30. Har man inte möjlighet att komma dit nås vi enklast på 

ombordinnan@telia.com. Per o Torbjörn välkomnar både gamla o nya kunder." 

 

Vinterschemat klart 

Teamets vinterschema är nu klart och omfattar bl a: 

 Sailors Yoga, med Anders Lewander 

 Meterologi och väderrouting i samarbete med Magnus Baltscheffsky som arbetar på 
http://www.weathertech.se/ 

 Utvärdering av programvaran Race Replay, 
http://www.sailingperformance.com/RaceReplay.html 

 Trim 

 Segelgenomgång med Martin Angsell på North Sails 

 Taktik 

 Regler 
  

Följ oss på: 

https://swe88.wordpress.com/ 

 

Good is the enemy of great, 

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 
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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/ 
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