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Pro4u Sail Racing Team 

 

Segel och båtförbättringar  

Vinterns förbättringar av båten är nu i princip klara och bara lite mindre finslipning återstår. Båten har 

aldrig varit bättre än nu! Sjösättningen kommer att göras i början av april när det blir isfritt.  

 

Allt för sjön 

För första gången deltog Team Pro4u på båtmässan Allt för sjön under första delen av mars. Det var 

mycket lyckat och vi hade ett fantastiskt stort intresse för båten och hade många besökare. Vi i 

besättningen tyckte det var roligt och förhoppningsvis ökade det intresset för segling, havskappsegling 

och att kanske ta steget att vara med på EM i havskappsegling i Oxelösund 2019. Mässan hade cirka 

80 000 besökare och det har varit ett bra sätt för oss att ge tillbaka till våra partners som stödjer och 

hjälper oss kontinuerligt.   

 

Tävlingsprogram 2018 

Säsongens tävlingsprogram med ”Malin” är nu spikat och planerat som nedan: 

• 5-6 maj, North Sails Trim clinic, Kanholmsfjärden 

• 25-27 maj, Marstrand Big Boat Race och ORCi SM 

• 9-10 juni, Sandhamn Open 

• 18-23 juni, Baltic Pre-Worlds, Kieler Woche 

• 12-20 juli, Offshore Worlds IRC och ORC kombinerat, Haag Holland 

• 1 september, Hyundai Cup 

• 15-16 september, KSSS Indian Heat Regatta, Saltsjöbaden 
 

I tillägg till detta kommer delar av besättningen också tävla en del i J/70 och har köpt en andel i KSSS 

andelsägarsystem under 2018. 

 

Det är roligt att vi kan vara med på Sandhamn Open i år i juni eftersom vi tyvärr missar ÅF Offshore 

Race pga. krock med VM i Holland. Men nästa år är vi som vanligt tillbaka på ÅF. 



 

Vårt fokus och största målsättning denna säsong är ORC och IRC Offshore VM i Holland. Det ser ut 

som arrangörerna kommer att ta ut 50 båtar i klass C baserat på meriter och några av de nu cirka 70 

anmälda kommer därmed inte få plats. Vår målsättning är som vanligt en pallplats totalt sett och att 

försvara vår svit av ”Corinthian” (amatörklass) vinster från de senaste mästerskapen. Dock kommer 

det bli en tuff utmaning och det finns ett flertal duktiga konkurrenter med och vi är inte särskilt vana 

med tidvatten, ström och våg/sjöförhållanden i Nordsjön. 

 

Vi har planerat 12 träningsdagar (förutom transport) innan VM i juli och vår första träning blir 15 april. 

Flera heldagar är planerade. I tillägg till det kommer en hel del transportsegling då vi först tar båten till 

Marstrand i maj, sedan tillbaka till Stockholm och i juni seglas båten till Kiel och efter det till Holland för 

att sedan tas hem igen i slutet av juli – en hel del sjömil kommer det bli! 

 

Vinterprogram 

Vi har haft tre av de fem planerade teorikvällarna och alla har varit lärorika och nyttiga. Den första 

kvällen ägnades åt taktik/bankappsegling och starter. Kväll två handlade om meteorologi och strategi 

med fokus på förhållanden i Holland. Den tredje kvällen handlade om regler och precis som ifjol 

hjälpte Claes Lundin oss och ledde kvällen med fast hand – mycket bra!  

 

Det som återstår nu är en trimkväll som Tore Lewander från North Sails kommer att leda och sedan 

avslutar vi med en kväll med fokus på manövrar där man alltid kan hitta saker att förbättra. 

 

Segelfysen, med PT Cecilie (och PT Eric som vikarie några veckor), har vi fortsatt köra varje vecka 

och detta fortsätter till april när träningen på vatten startar. Uppslutningen från teamet har varit bra 

under vintern och vi börjar bli riktigt vältränade! 

 

Artiklar & Blogg  

Vi fortsätter att vara aktiva på Blogg och vår Facebooksida och har ni missat något finns alla artiklar, 

nyhetsbrev och annat intressant på Bloggen.  

 

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 

 

Farr Yacht Design 

www.farrdesign.com 

 

Speed Made Good Yachting 

www.speedmadegood.se 
 

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  

 

Seldén Mast 

www.seldenmast.com 

 

Yachtsale 

www.yachtsale.se 

 

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 
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