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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.


