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Segel och båtförbättringar
Nu pågår kappseglingssäsongen och båtförbättringarna till denna säsong har vi beskrivit i tidigare
nyhetsbrev. En nyhet på segelfronten är att vi kommer få en ny spinnaker till SM och EM. Det är en S2
som vi ser fram emot att få! Design Tore Lewander, North Sails som hela garderoben. Intressant är
hur vi tillsammans med Tore har utvecklat varje spinnaker för att bli bättre anpassad till sitt
användningsområde. Istället för en S1a har vi på mästerskap en S1.5a. Den är i 0,5 duk men
formmässigt ett mellanting mellan en S1a och en S2a. Motiven är att banseglingarna viktar tungt och
att Malin kommer ner på djupa vinklar redan vid 8-9 knop TWS. Och under 6 brukar inte banseglingar
startas på mästerskap. Däremot är det mycket värt att kunna köra en lätt spinnaker som har rätt form
för ändamålet på VMG i 8-13 knop TWS om det är riktigt skvalpigt. Lätt är snabbt i skvalp, men i
plattvatten går S2an i 0,6 duk utmärkt från 9 knop. Den nya S2an är något kortare i liken och på foten
än tidigare designer för att få mer yta högre upp. Inget extremsegel, men en liten justering. Och den
S3a som var ny till ÅFOR är längre i liken och planare än tidigare S3a för att gå ännu bättre i lätt &
mellanvind på branta vinklar. Extra viktigt då vi kör fock-konfiguration i ORC.
Kappseglingsuppdatering
Vi har slutfört försäsongens kappseglingar och resultatet har varit lite blandade men trenden är bättre
och bättre. Vårt delvis nya team har tagit en del tid att trimma in.
Vi började säsongen med Lidingö Runt och en 4:e plats i klassen, sedan följde Viggan Open med en
2:a plats. Under Sandhamn Open lyckades vi vinna distansracet i SRS och sedan blev det en 4:e plats
i ORC ban. Slutligen under Gotland Runt vann vi först ÅF Inshore Race och sedan vann vi ORCi C
klassen under ÅFOR och kom 10:a totalt.
Vi hade planerat och hoppats att Roger Nilsson skulle varit med oss på ÅFOR men tyvärr blev han
tvungen att avboka det p.g.a. HIQ projektet men det var väldigt lärorikt och roligt att Roger var med
oss ombord under Sandhamn Opens distanstävling! Det är en ynnest att ha fått segla distanskör i

skärgården med Nisse Virving som taktiker, ha haft Collberg som rorsman, Roger som taktiker och
Lage som meteorolog i projektet. Riktiga proffs inom sina respektive områden.
Tävlingsplanering
Nu närmast väntar årets två mästerskapstävlingar vi skall vara med i, först SM i Sandhamn 8-10
augusti och sedan EM i Oxelösund 11-17 augusti. Vi ser mycket fram emot detta och det skall bli kul
att segla EM på ”hemmaplan”. Teamet kommer att träffas söndagen 4 augusti och vi börjar med några
dagars träning innan SM vilket blir bra!
KSSS Offshore Clinic
KSSS Offshore Clinic har också fortsätt med vårens praktikpass. Kul att de flesta av deltagarna kom
med på andra båtar under ÅFOR. Vi ser fram emot de fortsatta seglingspassen i höst och sedan en ny
clinic under 2020.
Hälsningar från våra samarbetspartners
Tymar marinelektronik hälsar att man har personal igång hela sommaren för att hjälpa till vid problem
med allt inom el- och elektronik.
Happy Yachting levererar direkt till din båt i Stockholms skärgård nästa dag. Beställ som vanligt och
ange Skärgårdsleverans som leveransalternativ.
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.
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

