Nyhetsbrev Augusti-September 2017

Pro4u Sail Racing Team

Segel och båtförbättringar
Efter EM har vi jobbat med att förbättra däckslayouten. Vi har bl a gjort en lösning så att vi kan
justera fockskot/inhauler till focken från railen på lovartssidan och ordnat så att
storskottrimmaren själv kan justera bomuthalet. Viktiga förbättringar för att kunna driva båten
effektivt i varierande förhållanden och i vågor. Vi har även jobbat vidare med fock-konceptet
tillsammans med North Sails.
Tävlingsuppdatering
Sedan vi skickade det förra Nyhetsbrevet i mitten av juli har vi haft ett digert tävlingsprogram
med Polska mästerskapen, EM, Kräftköret, Hyundai Cup och KSSS Indian Heat Regatta.
Generellt har det gått väldigt bra för oss med idel pallplatser i alla dessa tävlingar.
Polska mästerskapen var en mycket bra förberedelseregatta inför EM och vi fick känna på
förhållandena, konkurrenterna och allt runt omkring. Vi slutade på tredje plats. Sedan kom
säsongens viktigaste tävling, ORC EM med 40 båtar i vår klass C och 80 båtar totalt. Vår
målsättning var pallplats och vi lyckades nå ända fram och vann dubbla EM-guld, både i den
öppna klassen samt i klassen bara för amatörer! Vi är extremt nöjda med att vi kunde nå ända
fram på EM och att tävla i dessa internationella mästerskap är väldigt utvecklande och roligt.
Sedan efter ett litet uppehåll fortsatte tävlingarna här hemma och resultaten har fortsatt varit
bra med andraplatser på Kräftköret och Hyundai Cup och vinst i KSSS Indian Heat Regatta.
Program 2017
Årets program (ligger på Bloggen, sidan ”Tävlingsprogram” med länkar till respektive tävling)

börjar nu närma sig slutet och vi har denna helg Åland Offshore Race kvar med Team
Pro4u/Malin. Sedan kommer delar av teamet att tävla i J/70 i Oktoberpokalen samt till sist
Mästarnas Mästare i Marstrand i mitten av oktober då vi lyckades vinna SM tidigare på
säsongen.
Vi har också redan börjar fundera på program och planering inför nästa säsong där vårt stora
mål är Havskappseglings-VM som går i Holland 12-20 juli 2018.
Artiklar
Tack vare vårt samarbete med Search Magazine kunde vi under hela EM skicka dagliga
rapporter som publicerades på deras web som komplement de egna Blogg uppdateringarna vi
gjorde. I senaste tryckta numret fanns också en artikel om vårt EM-äventyr. Har ni missat något
som skrivits finns allt på Bloggen under sidan ”Artiklar”.
Till nästa säsong kommer vi också ha ett samarbete med Solidport där vår plan är att livesända
från de flesta av våra tävlingar inklusive VM. Vi är väldigt glada för detta samarbete och vi tror
också att detta är ett framtidsområde för att öka intresset för segling i stort.
Team Pro4u Blogg och Facebook sida
Följ Team Pro4u här:
Blogg - swe88.wordpress.com
Facebook – www.facebook.com/Pro4uSailRacingTeam
Tipsa gärna dina vänner att gå in på Bloggen och/eller Facebooksidan och prenumerera på
dessa nyhetsbrev.
"Good is the enemy of great", Voltaire,
Anders Björk och Patrik Forsgren

OM VÅRA PARTNERS
Huvudsponsor:
Pro4u
Pro4u leder de stora förändringsprojekten
Att leda stora och komplexa förändringsprojekt är Pro4u:s kärnkompetens.
Våra seniora förändringsledare arbetar i gränslandet mellan ledning, organisation, IT och andra
verksamhetskritiska områden. Deras mångåriga erfarenhet är efterfrågad och våra kunder är
stora företag och organisationer. Våra kunder ger Pro4u förtroendet att ständigt leda nya
förändringsprojekt. Det ser vi som ett bevis på att vi lyckats i vår målsättning att ha marknadens
bästa förändringskonsulter och att erbjuda excellens inom förändringsledning.
www.pro4u.se

Partners:
North Sails
www.se.northsails.com
Plastskador och Montage
www.plastskador.se
Happy Yachting

Roliga tillbehör och kläder för seglare.
www.happyyachting.com
Speed Made Good Yachting
www.maringuiden.se/branschregistret/;foretagID=709
Tymar Marinelektronik
www.tymar.se
Marstrom Composite
YOUR Partner in Design, Manufacturing & Assembly Complex Composite Parts.
www.marstrom.com
Solidsport
Solidsport är en digital sportkanal där alla sporter kan livesända matcher, tävlingar och
evenemang, oavsett nivå eller ålder.
www.solidsport.com
Sjösäkerhetskompaniet AB
www.ombordinnan.se
Swecomposite
www.swecomposite.com
PT Cecilie
www.facebook.com/groups/950818718308497
PreMidio AB
IT-bolaget som sticker ut ur mängden. Leverans av IT-tjänster med hög kvalitét och ett stort
engagemang.
www.premidio.com

