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ORC Europeans startade igår med ett Offshore race. Detta var det första racet av 7 planerade 
race under havskappseglings-EM som äger rum onsdag till lördag i Gdansk, Polen denna 
vecka. På beräknad tid tog Team Pro4u hem vinsten i racet och går alltså upp i ledningen av 
de 40 startande båtar som är med. Här följer ett pressmeddelande.  

- Vi kämpade hela racet och hade fokus på fart, vägval och manövrar och även om inte allt 
blev rätt så blev helheten bra, säger Joakim Hoppe, fördäckare. 

 Offshoreracet startade vid lunchtid och var ca 39 distans med en bana på havet utanför 
Gdansk. Vi hade fruktansvärt mycket regn i princip hela dagen och förhållandena var på så 
sätt ganska tuffa, Vinden vid start var ca 18 knop och sedan minskade det under dagen och 
vi fick nästan ingen vind under en period men sedan ökande det lite igen och vi hade ca 6 
knops vind mot slutet och vi gick imål 21:36. 

 - Vår sista kryss var riktigt bra och det var där som vi lyckades skapa en lucka till våra bästa 
konkurrenter, säger Oskar Sömermaa, mastman. 
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 Tvåa i racet kom Katarina II och tre blev IMMAC. De andra svenska båtarna i de andra 
klasserna gick också bra på Offshore racet och Mat 1180 DataCom vann Klass B med Sydney 
40 Rush på sjätte plats bland 27 startande båtar. I Klass A kom Ker 40+ Elvis på fjärde plats 
bland 12 startande båtar. 

 - Detta var en bra start för oss men nu är det bara att ladda om för banseglingar imorgon 
och det är inspirerande med konkurrensen här på EM och det kommer krävas att vi seglar på 
topp för att kunna fortsätta presetera bra resultat, säger Patrik Forsgren, skeppare och 
rorsman. 


