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Segel och båtförbättringar
Efter att båten sjösattes i mitten av april har vi förbättrat en del detaljer och ”trimmat in” de nya
förbättringarna. På segelfronten har vi år en ny 3Di Nordac fock från North Sails som vi använder på
träning. Vi kommer också att använda den på SM, Sandhamn Open och eventuellt även något på
Kieler Woche.
Träning
Från mitten av april till mitten av maj har vi genomfört åtta träningar på vattnet, varav fyra heldagar på
havet utanför Sandhamn. Träningarna varit bra och vi har mestadels varit hela ordinarie teamet. Vi har
tränat manövrar och starter. Vi har också tränat på situationer som kan hända, t ex vid tjuvstart eller
om man behöver göra en 360.
Tävlingsprogram 2018
Säsongens tävlingsprogram nedan:
• 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. Första seglingen var SM i
Halmstad där Team Pro4u seglade in på en 7:e plats bland 30 båtar, på samma poäng som 5:an och
bara 8 poäng på 7 seglingar ifrån en pallplats. Grattis till Daniel Mattson, Mathias Dahlman, Johan
Nyström och Staffan Lindberg från Ålands Segel Sällskapet som stod som värdiga vinnare till detta
öppna svenska mästerskap.

Nu på fredag börjar ORCi SM i Marstrand och det blir roligt att vara med på Big Boat Race med ca 70
båtar totalt. Vi kommer att träna på plats under torsdagen.
VM Holland
Vårt stora mål denna säsong är VM i Holland som startar 12 juli. Vår klass C är den största klassen
och det är 56 båtar i klassen varav flera som blivit specialbyggda inför detta VM. Konkurrensen
kommer bli tuff och det blir också i för oss obekanta vatten vi tävlar i. För att försöka vara så bra
förberedda som möjligt kommer teamet vara på plats i Holland en vecka innan tävlingsstart och träna
på plats och förhoppningsvis lära oss bättre de lokala förhållandena.
Vinterprogram
Under April avslutade vi vårt vinterprogram med trim och manöver kvällar. Speciellt intressant var det
att Tore Lewander från North Sails hjälpte oss under trim kvällen – mycket bra. Segelfysen med PT
Cecilie avslutades också i början av maj.
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
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
FSE Robline
www.teufelberger.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

