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Månadsbrev
Sail Racing Team Pro4u

Fortsatt stöd från Pro4u

Pro4u AB fortsätter att stödja projektet under säsongen 2016 och 2017. Vi är
mycket glada för det förtoendet och ser fram emot att tillsammans få utveckla vårt
erbjudande och ytterligare öka värdet i det.

Höstens seglingar
Kräftköret och Datacom seglade vi tillsammans med Pro4u och kunder till dem. Vi
hade en fin helg tillsammans med en minnesvärd kväll på Lökholmen. På
Kräftköret kom vi därtill 2:a!

På Hundai Cup kom vi på 17:e plats av de 147 båtar som gick i mål. Ett stort
grattis till Joakim Rodebäck med besättning i A22:an Aquila som vann och till Blixt
Pro Sailing som kom 2:a.

På SM kom vi 4:a, 1.5 poäng efter 2:a platsen... Grattis till Thomas Blixt med
besättning som vann, Mats Bergryd med besättning som kom 2:a i den fina Swan

42:an Lady killer och till IMX40:an Foxy Lady som kom 3:a. Vi är nöjda med vår
prestation och jag lärde mig att man ska starta under startlinjen:-)

Båten är nu i Västervik och i helgen seglar vi Byxelkroken. Därefter seglar vi upp
båten till Nynäshamn för fartträning en helg och efter det kommer båten hem till
Viggbyholm för säsongens sista träningspass.

Inför nästa år
Höjdpunkten nästa år är VM i Köpenhamn.
http://www.orciworlds16.com/

Parallellt med höstens träningar planerar vi för fullt hur vi ytterligare ska vässa oss
till nästa år. Mer info kommer i nästa nyhetsbrev. Följ oss också ¨på:

https://swe88.wordpress.com/

Njut av hösten tills vi hörs och ses igen,

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/

