Team Pro4u Nyhetsbrev 1 2018 - december 2017 till januari 2018

Pro4u Sail Racing Team

Segel och båtförbättringar
Båten är nu inomhus hos Plastskador och Montage och får professionell omvårdnad. Förbättringarna
omfattar framförallt:
•
•
•
•
•
•

Nya Harken Performa vinschar.
Flytta ut mantågsstöttorna närmare skrovsidan och sänka den undre mantågsviren till lägsta
tillåtna höjd. Detta gör vi för att optimera vår burkning. Beräkningarna visar att vi ”vinner”
motsvarande 35 kg på railen med dessa förbättringar.
Fotlisterna bakom masten tas bort för att göra det bekvämare att sitta på kanten.
Flusha däcksluckorna till toan & förpiken för att det inte ska fastna tampar i dem.
Finputs av finishen på botten. Det kan alltid bli bättre.
Allmänt båtunderhåll och småförbättringar av installationer. En båt som kappseglas hårt och
används mer än 100 dagar per år behöver mycket kärlek.

Tävlingsprogram 2018
Vi kommer som vanligt spika säsongens program under februari men så här långt blir troligen våra
tävlingar följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

5-6 Maj, North Sails Trim clinic, Kanholmsfjärden
25-27 Maj, Marstrand Big Boat Race och ORCi SM
9-10 juni, Sandhamn Open (Prelimärt)
18-23 juni, Baltic Pre-Worlds, Kieler Woche
12-20 juli, Offshore Worlds IRC och ORC kombinerat, Haag Holland
1 september, Hyundai Cup (Preliminärt)
15-16 september, KSSS Indian Heat Regatta, Saltsjöbaden
20-22 september, Åland Offshore Race (Preliminärt)

Tyvärr ser det svårt ut för oss transportmässigt, mellan Kiel och Haag, att få till ÅF Offshore Race i år
men vi kommer att vara tillbaka 2019. Fokus i planeringen kommer att vara så bra förberedda som
möjligt inför VM i Holland där vår målsättning är en pallplats men det kommer vara en utmaning att
uppnå i för oss ”främmande” vatten och med hård konkurrens, just nu ca 75 båtar anmälda till VM
Klass C (totalt ca 120 båtar anmälda).
Vi kommer att ha samma ordinarie besättning som säsongen 2017 vilket väldigt kul och bra för
kontinuiteten och innebär att vi kan starta vårens träningar på en högre nivå och bygga vidare därifrån.
Vinterprogram
Programmet är nu klart och det kommer bli fem kvällar under februari och mars. Först kommer vi ha
en kväll med fokus på taktik, bankappseglingsstrategi och starter. Sedan blir det meterologi och
strategi, här kommer vi också ta upp lokala förhållanden i Holland med tanke på VM. Den tredje
kvällen blir det regler och här kommer Claes Lundin precis som ifjol att hjälpa oss. Sedan blir det en
trim kväll tillsammans med North Sails. Till sist kör vi en manöverkväll.
Segelfysen, med PT Cecilie, fortsätter varje vecka.
Precis som förra året genomför Patrik också ”medarbetarsamtal” med alla i den ordinarie besättningen
vilket är ett medel för oss att ständigt sträva efter att bli bättre.
Vi har vidare haft vår traditionsenliga säsongsavslutningsmiddag för alla som tävlat med Team Pro4u
under säsongen. Sedan kommer vi också under vintern ha en middag för det ordinarie teamet med
respektive/vän.
Artiklar & Blogg
Under 2017 har det gjorts 34 artiklar om Team Pro4u. Har ni missat något som skrivits finns allt på
Bloggen under sidan ”Artiklar”. Vi har också lagt till en ny sida på Bloggen som heter ”Segla bättre” där
vi samlar material/presentationer som kanske kan ge tips till andra. Där finns bland annat den
presentation om styrning som vi höll på prisutdelningen för Seapilot 2 Star i höstas.
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
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.ptcecilie.se
PreMidio AB
IT-bolaget som sticker ut ur mängden. Leverans av IT-tjänster med hög kvalitét och ett stort
engagemang.
www.premidio.com

