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Sail Racing Team Pro4u

Team Pro4u 4:a på Hundai Cup och 2:a på KSSS Höstcup
I ett rekordstort fält på 163 båtar kom vi 4a i årets Hundai cup. Vi är nöjda med vår segling i de lite friska
och byiga vindarna och gratulerar Isabelle Andersson med besättning till segern med sin A22a.
I svaga växlande vindar kom vi på andra plats i KSSS höstcup. Vi gratulerar Jacob Wallenberg med
besättning i Club Swanen Regina 2 till vinsten och Tackar KSSS för en väl genomförd regatta. Vi kommer
gärna tillbaka nästa år.
Aktiv höst
Det är mycket som händer även i höst.
Tillsammans med Farr Yacht design och North sails funderar vi på hur båten kan optimeras ytterligare för
nästa år. Ingenting är klart, mer info kommer.
Vi jobbar även vidare med våra segel tillsammans med North sails. Försegeldesign är fokus just nu.
Garmin/Janne Silfven och Tymar Marinelektronik hjälper oss med några småsaker i systemlösningen som
hittills krävt work arounds pga "issues" vid integration mellan produkter från olika leverantörer via
NMEA2000.
Tillsammans med Jesper Ott har vi gjort en worklist för vinterns hur vi ska utveckla decksalayouten. Bland
annat kommer vi att leda fram spinnakerskoten längs skarndäck, innan de går upp till rufftaksvincharna.
Hittills har de gått direkt från blocken vid akterpulpiten upp på rufftaket och då begränsat utrymmet i
sittbrunnen.
Vi har även en ganska lång worklist med andra förbättringar och allmännt underhåll som Plastskador och
Montage kommer att hjälpa oss med i vinter.
Fysträning varje torsdag med PT Cecilie
Nytt för i år är att vi kör fysträning tillsammans varje torsdag hela vintern med världens bästa tränare och
coach. PT Cecilie. Tack Cecilie!
Andra förberedelser för 2017

Tre träningspass plus sailchecks återstår i år. Efter upptagning kommer det traditionella vinterprogrammet
med temakvällar att återupptas. Som jag nämnde i förra brevet kommer vi även att satsa mer på både
individuella samtal och gruppsamtal i teamet för att förstå vad som driver oss och vad som måste vara på
plats för att en ambitiös satsning ska vara möjlig för var och en. Vår "HR chef", Anders Mårtensson, är en
viktig person inom detta område, som jag är övertygad om är vår viktigaste "Key success factor" framöver.
En av höjdpunkterna 2017 blir EM i Gdansk. 2018 väntar VM i Holland.
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/

