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Om Team Pro4u
➢ Grundat 2005

➢ Årets Svenska havskappseglare 

2018, 2014 och 2012 

➢ Medalj i EM eller VM varje år sedan 

2012

➢ EM-guld 2017 och 2015

➢ Klassegrar i ÅF Offshore Race 2017 

och 2013
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BLUR.se, augusti 2017: ”Jag skulle vilja sticka ut hakan och 

hävda att det här gänget är i särklass inom svensk 

storbåtssegling. Ingen tar sin satsning på så stort allvar, 

tränar så metodiskt eller är så strukturerade när det kommer 

till segel, prestandaanalys eller optimering. Det snackas ju 

mycket i den här klassen, och det finns många självutnämnda 

experter med teorier om “optimering” – men alla vi som har 

spenderat några timmar i diskussioner med Patrik vet att 

detta är på riktigt och att det vänds på varje sten.”



Fokusområden

➢ Planering

➢ Ekonomi

➢ Lagbygget

➢ Lärande attityd

➢ Kommunikation ombord
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OBS! Jag berättar hur vi gör. 
Inte hur man ska göra

https://swe88.files.wordpress.com/2014/08/swe88_pn14059295_pavel-nesv.jpg


Planering
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Ekonomi
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Lagbygget

➢ Är A och O

➢ Utpekad personalchef

➢ 7*24 harmoni - rutiner

➢ Man kan behöva byta personer
– Alla behöver inte älska varandra –

men man har inte råd med relationer 

som suger energi eller fokus
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Lagbygget forts

➢ Det svenska/ gruppdiskussionsbaserade ledarskapet är 
bra - utanför kappseglingsbanan

➢ På banan gäller det att ha bestämt i förväg vem som 
bestämmer vad – och att alla respekterar det

➢ Delegera ansvarsområden 
efter fallenhet 
Situationsanpassat ledarskap

• Kan & vill

• Vill men kan inte riktigt ännu

• Vill inte

➢ ”Recognition” – även på ”Shore crew & leverantörer”
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Lärande attityd
➢ Kunskap är kung 

➢ Mål: Bästa kunnandet inom alla områden. 

➢ Se till att ni kan bygga vidare på det laget byggt upp

➢ Strukturkapital – dokumentation
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Tack för att ni lyssnade

➢ Frågor / funderingar

swe88.wordpress.com

pa.fo@hotmail.com

2019-03-08

10


