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Segel och båtförbättringar  

I det förra nyhetsbrevet (Nr 1 2019) beskrev vi det stora arbete med kölen som vi gjort i vinter. Nu är 

det färdigt och vi är nöjda med resultatet och förväntansfulla. Viktigt för oss har varit att försöka göra 

jobbet ”perfekt” utan kompromisser så att kölen blir bra under lång tid framöver. Bulbens förändrade 

utseende syns direkt, men även fenans profil har förändrats betydligt efter den utveckling som varit 

sedan år 2000. 

 

Viktoptimeringen är också klar och netto är båten nu cirka 50 kg lättare i förskeppet, och 10 kilo lättare 

i akterskeppet vilket vi tror och hoppas kommer påverka båten egenskaper framför allt på kryss i 

skvalpig sjö där vi haft en svaghet förut. Kölen ger, tack vare en lägre tyngdpunkt, samma rätande 

moment som tidigare med cirka 7 centimeter mindre djupgående och en något lägre vikt. Totalt sett 

räknar vi med att båten blir drygt 100 kilo lättare. Målsättningen är att få båten allround och i mitten i 

alla avseenden i alla mätregler.  

 

I Malins tidigare konfiguration med den högre riggen (som vi fortfarande har), genua, tyngre köl än 

original och 2,24 m i djupgående upplevde vi att vi betalade för en segelyta och ett djupgående som 

hennes deplacerande skrov med en vattenlinjelängd på cirka 9,20 inte riktigt kunde dra nytta av. 

Genom att, som vi gjort senaste åren, segla ORC/IRC med fock och nu minska djupgåendet och 

RM:et något gör vi båten lite mer ”lagom stor” i förhållande till sin vattenlinjelängd.  

 

Vår nya S3 spinnaker från North Sails har också levererats och vi ser fram emot att testa den!    

 

Förändringar i teamet 

Nu är det klart med de tre nya personer som kommer segla ordinarie i Team Pro4u under 2019 och 

det är speciellt kul att vi fått med ett par duktiga yngre seglare varav en tjej. Så här ser den ordinarie 

besättningen/roller ut framifrån och bakåt på båten under 2019: 

 



• Joakim Hoppe, fördäck 

• Axel Antas-Bergkvist (ny), mast 

• Oskar Hellblom, keyboard 

• Anders Björk, spinnakertrim 

• Sven Eriksson (ny), focktrim 

• Anders Mårtensson (ny position), taktiker 

• Patrik Forsgren, skeppare & rorsman 

• Johanna Sommarlund (ny), stortrim 
 

Tävlingsplanering 

Under säsongen 2019 kommer vi segla nio tävlingar med Malin där EM i havskappsegling är viktigast 

och där vår målsättning är att, för åttonde året i rad på internationella mästerskap, komma på pallen i 

den öppna klassen och vinna amatörtiteln.  

 

De nio regattor vi kommer vara med i med Malin är: Lidingö Runt, Viggan Open, Gullviverallyt, 

Sandhamn Open, ÅF Inshore Race, ÅF Offshore Race, SM i havskappsegling, EM i havskappsegling 

och Indian Heat Regatta. Vi kommer således vara med på alla fyra planerade tävlingar i North Sails 

ORCi Cup. 

 

Vi kommer också i år göra en speciell satsning på ÅF Offshore Race i år och planen är att ha med 

Roger Nilsson ombord under ÅFOR som strateg och vi kommer samarbeta med Lage Larsson på 

metrologisidan i flera race under säsongen. Vi vet ju av lång erfarenhet att det är mycket som skall 

stämma och mycket kan hända på ett ÅFOR men vi siktar på pallen i både vår klass och totalt och en 

totalvinst är ju något som vi någon gång skulle vilja uppnå! 

 

KSSS Offshore Clinic 

I början av mars startade vi också utbildningen KSSS Offshore Clinic där tio yngre seglare blev 

uttagna första gången kursen ges. Under våren kommer fyra teoripass klaras av och sedan blir det 

segling efter påsk. Vi tycker detta är väldigt kul och även utvecklande för oss själva att kunna dela 

med oss av våra erfarenheter till en yngre generation som förhoppningsvis kommer bli ännu bättre 

havskappseglare och tycka det är lika kul som vi gör! Roligt också att det var många som sökte och vi 

uppmanar alla som inte kom med denna gång att söka igen till nästa år.   

 

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! 

 

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. 

https://swe88.wordpress.com/
http://www.facebook.com/Pro4uSailRacingTeam
http://www.pro4u.se/


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 

 

Tymar Marinelektronik 

www.tymar.se 

 

Garmin 

www.garmin.com/se 

 

FSE Robline 

www.teufelberger.com 

 

Happy Yachting 

www.happyyachting.com 

 

Farr Yacht Design 

www.farrdesign.com 

 

PT Cecilie 

www.ptcecilie.se 

 

Marstrom Composite 

www.marstrom.com 

 

Zhik 

www.zhik.com 

 

Solidsport 

www.solidsport.com  

 

Speed Made Good Yachting 

www.speedmadegood.se 
 

Seldén Mast 

www.seldenmast.com 

 

Yachtsale 

yachtsale.se 

 

PreMidio AB 

www.premidio.com 
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