Nyhetsbrev Juni-Juli 2017

Sail Racing Team Pro4u

Segel
I år kommer vi för första gången att segla mästerskapen som fockbåt. Vi bad därför i vintras Tore på
Northsails att designa två nya 3Di fockar med en crossover mellan 10 och 12 knop. Båda fockarna
använder förtriangelns yta maximalt inklusive den extra cordalängd som "bananspridarna" på
Marströmmasten ger. Fullt hemskotade är fockarna bara millimeter ifrån riggen överallt! Det tror vi är
viktigt för en medeldeplacementbåt med måttligt J-mått. Nu till EM kommer vi också att ha ett nytt
storsegel i 3Di Race. Här kan ni läsa mer om 3Di seglen:
https://northsails.com/sailing/en/loft-news/3di-segel-ar-lattare-och-stummare-allt-annat-men-det-ar-inteden-viktigaste-fordelen
För den tekniskt intresserade finns mer om tillverkningsprocessen här:
https://northsails.com/sailing/en/loft-news/ta-en-titt-3di-fabriken
Båten känns fin med fock. I plattvatten är den fantastisk och även i skvalp och lätt/mellanvind känns det
bättre än väntat. Däremot ställer fock större krav på aktivt trim och noggrann styrning än genua. Vårens
tester och race har varit lovande och vi ser fram emot att få fortsätta att lära oss segla med fock.
Tävlingsuppdatering
I början av juni seglade vi ORC SM i Oxelösund. Regattan hade 8 deltävlingar, två offshore race och sex
inshore race (W/L) och vi lyckades vinna alla 8 seglingarna. Vi hade bra manövrar, bra fart i båten och
gjorde bra/säkra vägval. Arrangemangen var toppen. Tack Oxelösunds SS. Vi hoppas ni får arrangera
ORC EM 2019. Det vore väldigt kul att få ett ORC mästerskap till Sverige! Förhoppningsvis kunde det
göra att fler Svenska båtar fick upp ögonen för hur kul de internationella mästerskapsseglingarna är och
hur enkelt och rättvist det är att segla ORC.
Under helgen mitten av juni seglade vi Sandhamn Open och även den tävlingen gick bra och vi vann
bland 16 deltagande båtar i ORCi klassen. Tävlingen hade sex inshore race och vi lyckades vinna fem av

dem och eftersom man fick räkna bort en segling blev det maximala poäng för oss. KSSS gjorde ett
mycket bra arrangemang och bra att man körde mycket banseglingar!
Till sist nu i början av juli har vi seglat ÅF Inshore Race och ÅF Offshore Race. ÅF Inshore, en kortare
skärgårdssegling dagen före ”Gotland Runt” starten, var en bra genomkörare/träning för oss. Vi roterade
på positionerna som träning inför Offshore och fick känna hur det kändes att segla med genua igen. Vi
kom 12:a. Grattis till Rikard Isby med besättning i den alltid välseglade båten Mithril som vann. ÅF
Offshore Race gick bra och vi vann både ORCi Klass B och SRS Klass B. Grattis till Imperiet, Arcona 380
som vann totalt i SRS!
Program 2017
Årets program (ligger på Bloggen, sidan ”Tävlingsprogram” med länkar till respektive tävling) fortsätter och
närmast kommer nu Polska Mästerskapen 21-23 juli och sedan årets höjdpunkt för oss, EM i Polen 25-29
juli. Team Pro4u kommer att samlas i Gdansk 19 juli för uppladdning och vi har hyrt ett hus så att vi kan
bo tillsammans under de 11 dagarna. Det är ca 100 båtar anmälda totalt till EM. Vi tävlar i Klass C och det
blir den största klassen med ca 45 anmälda båtar. Totalt på EM är det 13 Svenska båtar och vi hoppas på
framgångar för våra Svenska deltagare!
Vår målsättning är att nå en pallplats under EM men ökad konkurrens och många duktiga och
professionella seglare och nya båtar från olika länder gör att konkurrensen är tuff.
Artiklar
Team Pro4u har startat ett samarbete med Search Magazine och vår ambition och plan under Polska
Mästerskapen och EM är att skicka dagliga uppdateringar hur det går för Team Pro4u och de andra
Svenska båtarna. Så hoppas ni vill följa oss under EM!
Pro4u Sail Racing Blogg och Facebook sida
Vi försöker kontinuerligt utveckla vår Blogg och Facebooksida. Den senaste förbättringen är en sida på
Bloggen där vi samlar artiklar som skrivs om Team Pro4u. Se sidan: https://swe88.wordpress.com/artiklar/
Följ Team Pro4u här:
Blogg - https://swe88.wordpress.com/
Facebook - https://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 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/

