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Ny GRANDPRIX serie för X-35 införs säsongen 2010
Inför kommande säsong kommer det att införas X-35 GRANDPRIX i Stockholm. Vi lyfter
tävlingsmomentet och skapar en stark tävlingsplattform för de aktiva och ger ett mer
publikvänligt event.
Fyra stycken 2-dagarsevent kommer att arrangeras med fokus på banrace men med en tight
distanssegling som tillägg. Sträckan för distansseglingen är max 18 sjömil och planeras inte ta
mer än 3 timmar att segla. X-35 klassen är väletablerad och den välkände seglarprofilen Klabbe
Nylöf svarar så här på frågan varför han valt att kappsegla X-35: ”Båttypen är unik med sin
kombination av utmärkta ban-och havskappseglings egenskaper. Den lämpar sig för besättning
med sikte på att både segla ban- och havskappseglingar som t ex Gotland Runt och Lidingö
Runt. Båten är en stark entypsklass och har VM-status, den är teknisk att segla och detta skapar
möjligheter för hela besättningen att vara delaktig.”
Intresset för segling ökar och sporten har blivit mer publik. Behovet att kunna följa seglingarna
på nära håll och få uppleva den spänning som de tighta racen ger har ökat i takt med att kvalitén
också har ökat. Tiden för både de aktiva seglarna och åskådarna är värdefull och konkurrensen
från andra sportsliga event är stor. X-35 GRANDPRIX gör seglingen mer lättillgänglig både för
publiken och seglarna. De fyra tävlingsarenorna är ett geografiskt medvetet val och skapar
också förutsättningar att umgås även utanför banan på närliggande restauranger. Här kan man
umgås på aftersail tillsammans med sponsorer och vänner och äta och dricka något gott
tillsammans. ”Exponeringen som den nya eventplattformen innebär ger dessutom stora
mervärden till sponsorer och partners”, säger Lars Sörqvist, ordförande i det svenska X-35förbundet.
X35 GRANDPRIX program för:
GP 1 Hägernäs 8-9 maj Viggbyholm Båtklubb
4-6 st Bankappseglingar vid Hägernäs 9 maj
Distanskappseglingen utgörs av Lidingö Runt 8 maj
GP 2 Nacka Strand Sail Arena 13-14 maj (Nacka Strand Yacht Club)
4-6 st Bankappseglingar och distanskappsegling
GP 3 Saltsjöbaden 21-22 augusti (Stockholms Yacht Klubb)
4-6 st Bankappseglingar på Baggensfjärden
Distanskappseglingen utgörs av Kräftköret
GP 4 Nynäshamn 18-19 september Nynäshamns Segelsällskap)
4-6st Bankappseglingar och distanskappsegling
Vid varje GP anordnas regattamiddag och sociala aktiviteter på land.
För mer information, bilder och intervjuer vänligen kontakta:

Johan Bahrke, projektledare jb@whyshore.com 0766-54 32 11
Klabbe Nylöf, vd WHYSHORE Yachting & Marketing klabbe@whyshore.com 0733-47 24 46
Lars Sörqvist, ordförande X-35 förbundet lars.sorqvist@sandholm.se 070-395 24 84

