
 

Nyhetsbrev Oktober-November 2017  
 

 

  

 

Pro4u Sail Racing Team  

 

 

  

 

Segel och båtförbättringar 
Som vanligt har vi en hel del ideér på saker vi kan förbättra till nästa säsong. Vi kommer bl a att 
byta till nya Harken Performa vinchar, flytta ut mantågsstöttorna närmare skrovsidan, sänka 
den undre mantågsviren till lägsta tillåtna höjd, göra fotlisterna lägre bakom masten för att göra 
det bekvämare att sitta på kanten, flusha däcksluckorna till toan & förpiken för att det inte ska 
fastna tampar i dem och göra div löpande underhåll. En båt som används mer än 100 dagar 
per år och kappseglas hårt förtjänar mycket kärlek. Under hösten har vi också gjort en del 
förbättringar och fockarnas form, stående rigg och skot. 
 
Tävlingsuppdatering 
Sedan vi skickade det förra Nyhetsbrevet i mitten av september har vi avslutat säsongen med 
”Malin” med Åland Offshore Race som vi tävlade i för första gången. Mycket rolig och 
utmanande tävling med nattsegling i ganska hård vind över havet till Åland och sedan etapp två 
tillbaka. Det gick bra för oss och vi lyckades vinna tävlingen bland 41 båtar. 
 
Efter det seglade halva det ordinarie teamet två J/70 tävlingar och teamet vann Oktoberpokalen 
och kom 10:a på Mästarnas Mästare (som ORCi SM-vinnare). 
 
Säsongssummering 2017 
Vi har haft en fantastisk säsong, dels har vi haft riktigt kul och kunnat utveckla och förbättra oss 
på flera områden och dels har resultaten varit bra! Vi har varit med i 12 tävlingar med ”Malin” 
under året och om man räknar antal deltävlingar så blir det 53 stycken (två tävlingar har haft 
double scoring, ORCi och SRS och då har vi räknat dubbelt). I dessa 53 race har vi lyckats 
vinna 38 race och vi har således ”spikat” 72% av de race vi startat i! Vår snittplacering i alla 



 

tävlingar totalt är 2,3 och vi har varit på pallen 11 tävlingar dvs i alla tävlingar utom en. Till sist 
kom vi också tvåa totalt i SRS Nationell Ranking där de fem bästa SRS resultaten under 
säsongen räknas ihop. Vi säger stort grattis till Arcona 380 Imperiet som vann SRS Nationell 
Ranking totalt. Sammanfattningsvis är vi väldigt nöjda med säsongen och höjdpunkten var de 
dubbla EM-gulden från Polen! Alla resultat med länkar till detaljerade resultat finns på Bloggen. 
 
Tävlingsprogram 2018 
Vårt huvudsakliga mål under 2018 kommer att bli Offshore Worlds i Holland 12-20 juli som 
kommer seglas enligt IRC och ORC reglerna kombinerat. Sedan tittar vi på övrig planering och 
inget är bestämt men preliminärt kommer vi att segla Marstrand Big Boat Race i slutet av maj 
och Kieler Woche i mitten av juni. Transportmässigt skulle det då tyvärr bli en utmaning att få till 
bra tävlingar som arrangeras på ostkusten innan VM men vi får se hur programmet utvecklar 
sig och vår planering kommer att ha fokus på att vara så bra förberedda vi kan till VM i Holland. 
 
Vinterprogram 
Vi kommer att ha ett vinterprogram med teorikvällar och vi håller på att färdigställa detta men 
som vanligt kommer manövrar, regler, trim, meterologi/strategi och taktik finnas med. Sedan 
kompletterar vi med lite nya och specifika områden, en kväll kommer ha fokus på lokala 
förhållanden i Holland gällande ström och tidvatten. 
 
Segelfysen, med PT Cecilie, fortsätter också och här har besättningen gjort fystester och satt 
upp personliga mål som kommer följas upp i slutet av januari och april nästa år. 
 
Artiklar 
Under 2017 har det skrivits drygt 30 artiklar om Team Pro4u. Har ni missat något som skrivits 
finns allt på Bloggen under sidan ”Artiklar”. Under nästa säsong planerar vi fortsätta vårt 
samarbete med Search Magazine samt att utveckla vårt samarbete med Solidsport och 
förhoppningsvis kunna livesända från de flesta av våra tävlingar inklusive VM. 
 
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. 
 
Mot nya mål! 
 
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 

https://swe88.wordpress.com/
http://www.facebook.com/Pro4uSailRacingTeam
http://www.pro4u.se/
http://wordpress.us9.list-manage.com/track/click?u=fa4437434de2cfd2977304fc3&id=a25ccb0d1f&e=e4d55ffd0b


 

 
 
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 
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