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Segel och båtförbättringar
Vi funderar på vilka båtförbättringar som vore bäst att prioritera till nästa vinter och vi tror att fokus
kommer vara att förbättra kölen och att få bort vikt i för- och akterskeppet av båten. Vår målsättning är
att ”Malin” skall bli snabbare framförförallt på kryss i skvalpig sjö och när båtfarten är under 6 knop.
VM i Holland klart
Vår viktigaste tävling denna säsong, havskappseglings VM i Haag, Holland är klart och vi blev
amatörvärldsmästare samt tog brons i den öppna klassen. Detta motsvarar vår målsättning vilket var
att vara på pallen i den öppna klassen och försvara vårt amatörguld från förra VM. Dock hade vi denna
gång en bättre chans att vinna öppna VM är någon gång tidigare och vi var i ledningen större delen av
mästerskapet men tyvärr gjorde vi en dålig näst sista tävlingsdag men flera misstag och där tappade vi
i realiteten vinstchansen totalt. Men när besvikelsen har lagt sig är vi ändå i stort sett nöjda och vi har
också lärt oss mycket, framförallt om strömmar och segling i vågor både på kryss och läns. Vi går t ex
supersnabbt på läns i vågor nu. Det är också tydligt att konkurrensen på de Internationella
mästerskapen ökar för varje år med fler optimerade båtar och proffsbesättningar samt deltagare från
allt fler länder. I Holland var 15 länder representerade.
Tävlingsuppdatering
Efter att det senaste nyhetsbrevet skickades i slutet av maj har vi förutom VM även tävlat i
SM/Marstrand Big Boat Race (MBBR), Sandhamn Open och Kieler Woche/Baltic Pre-Worlds.
Vi är inte helt nöjda med vårt SM i slutet av maj där vi kom tvåa i ORC klassen och på vi kom 9:a i
MBBR SRS klassen. Vi hade stora problem framför allt med starterna under denna tävling, dock
gjorde vi efter denna regatta ett antal förändringar samt tränade starter och efter det har starterna
fungerat bra igen.

Sandhamn Open, som gick traditionsenligt i början av juni, gick bra och vi lyckades vinna tävlingen
och alla deltävlingar.
Till sist tävlade vi i Kieler Woche (Baltic Pre-Worlds) i mitten av juni och det gick ganska bra med en
tredjeplats totalt men vi hade också utmaningar i de ganska hårda förhållandena som rådde vissa
dagar. I de hårdare förhållandena men vågor har vi svårt att slå de tyska Italia 9.98’orna som kom etta
och tvåa och dem seglade också riktigt bra här i deras hemmavatten.
Tävlingsprogram 2018
Säsongens återstående tävlingar:
• 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.
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

