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För Pro4u är det nära samarbetet med Patrik Fors-
gren långsiktigt och det sträcker sig även över
kappseglingssäsongen 2017. Via Team Pro4u sats-

ningen är Pro4u också medlemmar i KSSS Network, där
stöd ges till KSSS barn- och ungdomsverksamhet (KSSS,
Kungliga Svenska Segelsällskapet). Genom KSSS Net-
work bedrivs en omfattande barn- och ungdomsverk-
samhet.

KSSS har 5 800 medlemmar varav 2 200 är barn
och ungdomar. Mer än 1 500 av dem deltar varje år
i seglarläger, konfirmationsläger med segling och
seglingsträning. KSSS stödjer också Skota hem som
arrangerar seglingar för personer med funktionsned-
sättning. Man genomför även ledarutbildningar för
ungdomar som under somrarna får arbeta som instruk-
törer, hamnvakter, båtmekaniker, funktionärer och
kökspersonal. Under 2016 har en tjej och en kille fått
möjlighet att vara juniorgastar på Team Pro4u.

Många paralleller kan dras mellan hur det är att
leda ett framgångsrikt kappseglingsprojekt och ett före-
tag. Företag kräver ofta duktiga förändringsledare och
så är det även för Team Pro4u. Patrik Forsgren och hans
team vinner nya framgångar genom att våga förändra
och förnya ett redan vinnande koncept. Varje år rekryte-
ras en eller ett par nya medlemmar till besättningen
och det finns en stor öppenhet även för tekniska för-
ändringar. En nyhet inför 2017 är att man förnyar i
segelgarderoben och går från att använda genua som
försegel till att istället ha fock. Team Pro4u har varit en
av få båtar som seglat med genua och gjort det så
framgångsrikt. Ändå gör man alltså bytet.

– Vi gör det för att vi tror på det och då måste vi
våga prova. Det blir därför en extra spännande säsong
2017 och en av höjdpunkterna blir Öppna Polska
Mästerskapen som är för-EM samt EM i Gdansk i juli,
säger Patrik Forsgren.

Under 2016 förändrade Patrik också rekryterings-
processen. Med målsättningen att skapa möjligheter för
en ny generation seglare att komma in i kappseglingen
gick Team Pro4u via olika medier ut med en information
om att man sökte en trainee. Ett par av kraven var
ordentligt med seglingserfarenhet samt gott om tid och
vilja att lägga på projektet.

– Vi fick in ett 20-tal ansökningar vilket är fan-
tastiskt roligt. Efter att hälften intervjuats valde vi ut
Oskar Sömmermaa som till vardags pluggar på KTH.
Oskar har varit med i projektet under 2016 och går in
som ordinarie i teamet under 2017, fortsätter Patrik.

För Pro4u är stödet till kappseglingsprojektet ett
betydligt djupare och bredare samarbete än vad som
förknippas med traditionell sponsring. Aktiviteter som
genomförts under 2016 är bland annat seminarier med
ledarskapstema, träning i teambuilding, öppna båt-
evenemang vid tävlingar och nätverkande både på
båten och i land.  •

Team Pro4u - ett kappseglings-
och förändringsprojekt

Några topplaceringar för Team Pro4u 2016:
• För-VM (Köpenhamn): 3:a Klass C ORC.
• VM (Köpenhamn): 3:a Klass C (59 båtar deltog).
• Kieler Woche, Int. German Championship ORC: 3:a Klass C.
• ÅF Inshore race, SRS: 3:a (69 båtar deltog).
• ÅF Offshore race, ORC: 2:a ORC B, 3:a ORC total.
• Lidingö runt: 1:a Klass O SRS.
• Hyundai cup: 3:a SRS (131 båtar deltog).

Pro4u är sedan 2014
huvudsponsor för kapp-
seglingsprojektet Team
Pro4u som leds av
Patrik Forsgren.

Ett framgångsrikt
2015, då Team Pro4u
vann EM i havskapp-
segling, har följts av
fina resultat även 2016
med bland annat en
tredjeplats vid VM i
Köpenhamn.
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Team Pro4u vinner,
engagerar och skapar mervärden
Pro4u är huvudsponsor för kappseglings-
båten Team Pro4u. Samarbetet med
seglingsteamet inleddes 2014 och har
under året förlängts till att även omfatta
2016 och 2017. Seglingsprojektet leds av
Patrik Forsgren som har lång erfarenhet
av kappsegling och ledarskap.
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Team Pro4u nådde ett flertal stora framgångar
under 2015. De vann exempelvis EM i havskapp-
segling i Estland och vann i ORC-klassen på Li-

dingö Runt, vann Ångpanneföreningens ÅF Inshore Race
och kom tvåa i ÅF Offshore Race. Patrik Forsgren äger
båten som är en First 36,7 SWE 88 konstruerad av
Bruce Farr Yacht Design. Båten har uppdaterats under
åren och blev utsedd till årets Svenska Havskappseglare
både 2012 och 2014. När vi frågar Patrik vad han ser
som den största framgången under 2015 finns det ingen
tvekan.

– Att efter fem års satsning och serien 4, 3, 3 och
2 vid de senaste årens EM och VM i ORC (klass c) var
det fantastiskt att hela teamet fick kliva högst upp på
prispallen i Estland. Det var en härlig känsla och vinnar-
vapnet var bra fart, säkra manövrar och en stabil taktik
under de sex bankappseglingarna, säger Patrik.

Framgången ska ses mot bakgrund av att teamet
drabbades av ett masthaveri under våren, mindre än en
månad innan ÅF Offshore Race. Att få en ny kolfiber-
mast levererad skulle ta ett halvår. Tur i oturen var att
mastbrottet skedde vid däcksgenomföringen. Det gjorde
det möjligt att reparera masten, men även det är tids-
krävande. Teamets samarbetspartner Marstrom Compo-

site i Västervik lyckades dock på 14 dagar både reparera
masten och få den monterad på båten igen.

– Vi missade bara en regatta och till nästa sä-
song kommer vi att ha en helt ny mast, förklarar Patrik.

Det är bra planering, ansvarsfördelning både på
land och vattnet, lagbyggnad, fokusering under förbe-
redelserna, harmoni och bra rutiner som ligger bakom
Team Pro4u:s framgångar. Den gemensamma målsätt-
ningen är ”Vi ska vara bästa amatörbesättning.” Patriks
besättning på åtta man är alla amatörer med privata
jobb vid sidan av seglingen. Alla brinner för Team Pro4u
och förberedelserna för säsongen 2016 startade redan
mot slutet av 2015. Patrik ser fram mot en ny spän-
nande säsong och att utveckla samarbetet med Pro4u.

– Pro4u:s satsning är givetvis oerhört betydelse-
full för att vi ska kunna driva ett så här stort projekt.
För oss är det självklart att vi ska ge mycket tillbaks.
Under säsongen har vi gjort det genom aktiviteter i
form av seminarier med ledarskapstema, kund- och
konsultseglingar, öppna båtevenemang och gemensamt
nätverkande både på land och i båten. Vårt mål är att
skapa tillhörighet och att ge mervärden, avslutar Patrik
Forsgren.  ■

Patrik Forsgren, fjärde från vänster i övre raden, med sin besättning.


