
 

Månadsbrev Okt - Nov 2016  
 

 

  

 

Sail Racing Team Pro4u  

 

 

  

 

Fockar 2017 

Under 2017 kommer vi att prova att segla som fockbåt i ORC. Bland de 11 första båtarna på VM i 
Köpenhamn 2016 var det bara vi som seglade med genua i klass C. Bland de som seglade framgångsrikt 
med fock var det många som är designade som genuabåtar, bl a tvåan X-37:an Hansen och First 36.7an 
Halbtrocken. För ändamålet har vi beställt två 3DI fockar från North, en från 0-12 knop och en från 10-18 
knop. Från 16 knop och uppåt kommer vi att använda vår befintliga fock och över 23-24 knop går vi på 
Heavy weather jib precis som hittills. 
Vi kommer även att med hjälp av Sven Eriksson och Plastskador & Montage flytta in röstjärnen ca 50mm 
för att kunna få en snävare skotvinkel när vi seglar med genua. Iden är att vi under säsongens fartpass 
ska växla mellan fock och genua och mäta skillnaden i VMG% i aktuell vindstyrka och jämföra den med 
skillnaden i VMG% mellan fock och genua i ORC ratingen. Filosofin är en "Learning attitude". Vi har 
funderat länge på om vi ska segla med fock eller genua i ORC och kommit fram till att det finns inget 
annat sätt än att prova. Det ska bli spännande och kul. 
 
Båtunderhåll och utveckling av Plastskador och Montage & Jesper Ott 

Vi har en lång worklist med förbättringar som Plastskador och Montage och Jesper kommer att hjälpa oss 
med i vinter. Båten står nu på land i Svinninge och kommer att komma inomhus hos Plastskador innan jul. 
När båten flyttas utomhus igen, gissningsvis runt månadsskiftet januari/februari ska den vara tip-top och 
redo för sjösättning inkl bottenmålning, polering etc. Förbättringarna omfattar:  

 Däckslayout, där vi bl a kommer att göra ett flertal förbättringar för att göra båten mer lättjobbad i 
främre delen av sittbrunnen. Tack Jesper! 

 Finputs av finishen på köl och botten. Det kan alltid bli liiite bättre 

 Allmänt båtunderhåll och småförbättringar av installationer. En båt som kappseglas hårt och 
används 150 dagar per år behöver mycket kärlek. Och det ska hon få! 



 

Fysträning varje torsdag med PT Cecilie 

Fysträning rullar på varje torsdag med världens bästa tränare och coach. PT Cecilie. Tack Cecilie! 
 
Andra förberedelser för 2017 

De individuella samtal som jag har med var och en i besättningen pågår och känns väldigt givande för 
mig. Jag hoppas att de även ska kunna bidra till att göra oss till ett starkare och bättre team. Efter nyår 
börjar det traditionella vinterprogrammet med temakvällar inom regler (Ny regelbok), trim, strategi/taktik, 
väder/metrologi/routing etc. Planering av programmet pågår. Det kommer att bli en mix mellan "interna" 
aktiviteter och inbjudan gäster. 
Bland höjdpunkterna 2017 kan nämnas SM i Oxelösund, Öppna Polska Mästerskapen och EM i Gdansk. 
Planeringen av säsongen pågår och slutgiltigt schema kommer som vanligt att vara "satt" vecka 8. 
 
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/ 
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