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Sail Racing Team Pro4u

Team Pro4u väljer Marstrom composite som leverantör av ny kolfiber rigg
Team Pro4u har sedan mastbrottet i våras noggrannt undersökt världsmarknaden
för kolfibermaster. Det finns ett antal leverantörer med olika koncept och byggsätt.
Då det gick bra att laga vår tidigare rigg, och vi gått bra med den, bestämde vi
tidigt att om vi skulle byta skulle vi välja det bästa.
Marstrom, http://www.marstrom.com/sv/, kommer att bygga masten i honform, helt
i ”prepreg” högmodulfiber, bakat i Autoklav. Alla detaljer som masttoppsbeslag,
spinnakerbomskena, bom- och kickfästen mm görs också i kolfiber. Till detta byggs
en hög, smal lätt v-formad bom med inbyggt fintrim för storskotet. Detaljer utformas
i dialog med Jesper Ott på Speed Made Good.
Marstrom kommer även att bygga om vårt kolfiberroder och göra det mer
balanserat.

Mer information och byggreportage kommer här under vintern.
Team Pro4u vann sin klass i Byxelkroken
Vi vann stora klassen i Byxelkroken och kom 4:a totalt bland 64 startande båtar.
Ett stort grattis till Conny Wallin med besättning i sin Fenix som vann totalt.

Pro4u medlemmar i KSSS network
Pro4u har nu, genom samarbetet med Teamet, blivit medlemmar i KSSS Network.
Vi är glada att på detta för oss nya sätt kunna erbjuda värde och
nätverksmöjligheter för vår huvud- och namnsponsor. Se:
http://www.ksss.se/Partners/KSSS-Network/Medlemmar/

Förberedelserna för nästa säsong i full gång
Båten står nu avmastad på land i Viggbyholms båtklubb. Plastskador och montage
kommer under vintern att lätta båten i ändskeppen. Vi jagar inte viktminskningen
som sådan utan minskad pitch i skvalpig sjö. Planeringen av vinterschemat pågår.
Vi kommer att driva aktriviteter inom bl a följande områden: Meterologi och
väderrouting, ström, trim och prestandaoptimering, taktik för sista deleglingen i
regattor och 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

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/
* Marstrom Composite. YOUR Partner in Design, Manufacturing & Assembly Complex Composite Parts.
http://www.marstrom.com/sv/

* Tymar Marinelektronik. www.tymar.se/
* Roberts Marinservice. www.robertsmarinservice.se/
* Mob Rescueline. www.mobline.se/
* Yachteq. www.yachteq.se/
* Swecomposite. www.swecomposite.com/

