
 

Stark säsongsinledning av Pro4U  

15 juni 2017  

Team Pro4u med skepparen Patrik Forsgren och dess åtta man starka besättning har inlett säsongen starkt. 
Det blev SM-guld i Oxelösund förra helgen och helgen som gick vann de Sandhamn Open. Nu är siktet 
inställt mot ÅF Offshore Race. 

De två senaste regattorna vann Pro4U efter åtta raka spikar på SM och på Sandhamn Open blev det fem 
spikar så båda segrarna var övertygande. Tidigare under säsongen vann Team Pro4u även sin klass på 
Lidingö Runt. Viggan Open vann de totalt efter idel spikar i de fyra racen. 

- Vi känner oss väldigt stolta över SM-titeln och inledningen av säsongen. Vi höll en jämn och hög nivå 
under hela SM-regattan och vi har en samtrimmad besättning. Det är roligt att se att all försäsongsträning 
och förbättringar på båten nu ger resultat, säger Patrik Forsgren. 

KSSS-båten Team Pro4u (en First 36.7) vann sitt SM efter tre dagars segling, sex bankappseglingar och ett 
längre havsrace på cirka tio timmar på havet utanför Oxelösund. 

Team Pro4u siktar vidare på säsongen nu med ÅF Inshore Race och ÅF Offshore Race som alltid är viktiga 
för teamet, innan man åker till Polen för polska mästerskapen och ORCi EM i slutet av juli. 

Som regerande Europamästare i ORCi från 2015 i Estland, är målsättningen en pallplats i EM i Polen. Men 
konkurrensen är hård och det blir cirka 45 båtar, från drygt tio länder, till start i klass C. Totalt på EM är det 
omkring 100 båtar anmälda i de tre klasserna A, B och C. 

Årets stora nyhet för Team Pro4u är att tävla i mästerskapen med fock istället för genua och så här långt 
har detta gått bra. 

Team Pro4u’s ordinarie besättning under 2017: 



 Patrik Forsgren, skeppare och rorsman 
 Anders Mårtensson, trim 
 Johan Tuvstedt, trim 
 Anders Björk, trim 
 Oskar Hellblom, keyboard 
 Oskar Sömermaa, mast 
 Joakim Hoppe, fördäck 
 Peter Thorwid och Johan Gnosspelius, taktiker (alternerar) 

 


