
	
 
 
Pressmeddelande    Göteborg 2017-11-09 
Att: Nyhetschefen 
 

E-sporttalang från Växjö i svensk storsatsning 
– Red Reserve matchar ”Europas mest lovande 
Counter-Strike-lag” kommande säsongen 
 
Göteborgsbaserade	e-sportbolaget	Red	Reserve	som	nyligen	förvärvades	av	Battleriff	
Gaming	AB,	har	gjort	klart	med	sitt	nya	Counter-Strike-lag	inför	den	kommande	säsongen.	
Med	i	den	svenska	e-sportsatsningen	finns	18-årige	e-sportalangen,	Linus	”Bååten”	
Andersson,	från	Växjö.	
– Vårt ”nygamla” lag är ungt och extremt talangfullt. Inom kort ska vi kunna utmana de bästa 
CS-lagen i Europa om de stora titlarna och de riktigt stora prispengarna, säger Patrik 
Andersson, CEO Red Reserve. 
 
–  Det känns såklart skitkul att få spela 
med så bra spelare. Vi kommer att ta 
oss till en ny nivå tillsammans med Red 
Reserve, säger Linus Andersson, som 
nu i veckan är på plats i Göteborg med 
laget för hårdträning inför säsongen. 
 
Första riktiga framträdande för det nya 
unga Red Reserve-laget blir kvalet till 
Dream Hack som avgörs i Jönköping, 
1-3 december. Drygt 250 lag kvalar om 
den prestigefyllda platsen i Jönköping. 

– Vi har goda möjligheter att bli ett 
av de åtta lagen som går till ett stängt 
kval. Vinnaren får sedan en plats i 
Jönköping. Nu närmast ska vi samlas 
i Göteborg och träna intensivt inför 
det kommande kvalet där det givna målet är en topplacering där, säger Patrik Andersson. 
 
E-sporten fortsätter att utvecklas, sponsorerna blir fler och de större tävlingarna streamas av miljoner 
åskådare. Prispengar kring flera miljoner är ingen ovanlighet. 
– Red Reserve är ett av de starkaste varumärkena inom e-sport. Intresset från sponsorer och andra 
samarbetspartners har ökat extremt mycket den senaste tiden både generellt och kring Red Reserve, 
säger Patrik Andersson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red Reserves CS-lag säsongen 2017-2018 består av: Daniel "djL" Narancic, 
23 år. Joakim "Relaxa" Gustafsson, 24 år. Fredrik "FREDDyFROG” 
Gustafsson, 24 år, Linus "Bååten" Andersson, 18 år. Niclas "PlesseN" 
Plessen, 19 år. 
 



	
 
I samband med att den nya CS-säsongen nu drar igång lanserar Red Reserves moderbolag Battleriff 
nya spel på sin virtuella e-sportarena. I november finns Call of Duty på plats och inom kort lanseras 
även FIFA 18 och Counter Strike. Här räknar koncernen med stora synergieffekter mellan Red 
Reserves framgångar internationellt och den egna virtuella arenan. 
– Vi ser flera konkurrensfördelar och synergieffekter med det nära samarbetet mellan Red Reserve och 
Battleriff e-sportarena där vi inom kort kommer att lansera flera spel. Samtidigt skall både Battleriff 
och Red Reserve finansiera sig självt. Battleriff genom användare och sponsorer över hela världen och 
Red Reserve via inspelade prispengar, spelarförsäljning, sponsorer och merchandise. Sammantaget  
kan vi konstatera att båda ligger väldigt bra till och att vi har stora förhoppningar det kommande året, 
säger Torbjörn Vinsell, vd Battleriff. 
 
Battleriff Gaming AB förvärvade Red Reserve AB i september för sex miljoner kronor via en riktad 
nyemission. 
 
Battleriff är en virtuell esport arena som fokuserar på esport. I likhet med Netflix och Spotify erbjuder 
Battleriff sina prenumererande kunder underhållande innehåll dock med en extra dimension i form av 
möjligheter till interaktivitet. Battleriff sammanför proffs och streamers med casual gamers och 
levererar interaktiv esport underhållning i form av bland annat ”ladders” och ”wagers”. För Red 
Reserve medför koncerngemenskapen med Battleriff ett utvidgat erbjudande gentemot sponsorer och 
annonsköpare som nu kan exponeras i såväl digital som fysisk miljö. 
 
Bland huvudägarna i Battleriff och Red Reserve finns Storytels huvudägare Jonas Sjögren. En annan 
storägare är riskkapitalbolaget Optinator i Göteborg AB som byggt upp betydande substans främst 
via olika fastighetsinvesteringar. Bland de större ägarna finns också Magnus Claesson, delägare i  
fastighetsbolaget CA Fastigheter samt Marcus Fransson medgrundare och delägare av succéappen 
Fishbrain. 
 
Red Reserve är ett väletablerat internationellt varumärke inom e-sport som har professionella  
e-sportlag inom CS (Counter-Strike), COD (Call of Duty), FIFA och Gears of War. Red Reserve har 
också ett ”gaminghus” i Florida med sex stycken kontrakterade ”YouTubers/content providers” som 
på heltid producerar och distribuerar e-sport- och COD-relaterat innehåll via exempelvis YouTube, 
Twitter och Instagram där de har miljontals följare. 
 
För ytterligare information: 
Torbjörn Vinsell, vd Battleriff, tfn +46 (0)709 39 58 08, torbjorn@battleriff.com  
Patrik Andersson, CEO Red Reserve, +46 (0)769-47 73 66, patrik@redreserve.org 
Linus “Bååten” Andersson, CS-spelare Red Reserve, +46(0)722-49 57 60 
Lars Sjögrell, presskontakt Battleriff, +46 (0)702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se 
www.battleriff.com, www.redreserve.org/	
 
 
 
 
	
	


