
Turneringen kommer att bestå av två
divisioner med åtta lag i varje division. 
Därefter kommer de fyra bästa från varje 
division avancera till slutspelet, där allt
avgörs. Avancemanget är en stor framgång 
och visar att Red Reserve är i toppen för att 
stanna när det handlar om COD.

CWL Pro League, som spelas i Columbus, 
Ohio, går av stapeln 4 februari och kommer 
pågå till 5 juli. 

Counter-Strike: Global Offensive 
Red Reserve har valt att bänka några spelare, vilket gör att vi just nu sitter i förhandlingar med ett 
antal andra spelare som är intresserade av att gå med i laget. Det kommer att ske en ombyggnation 
när det gäller laget för framtida turneringar, därefter kan man formera laget ordentligt och träna 
ihop sig på bästa möjliga vis. Alfred 'RuStY’ Karlsson är inte längre kontrakterad för Red Reserve och 
har därmed lämnat laget. Ambitionen är att med den befintliga stommen inom kort ha ett 
slagkraftigt CS-lag som kan utmana de bästa lagen i världen. 

Vi är med och tävlar i United Masters League, som pågår till den 8 februari, där prispotten ligger på 
50 000 USD. Red Reserve ligger just nu tvåa i tabellen, där gäller att hamna topp åtta för att gå 
vidare till slutspelet som avgörs i mars 2019.
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Kanonstart på 2019 för COD-laget – CS-laget 
formas om för framtiden

Red Reserves Call of Duty-lag kvalificerade sig i helgen för CWL Pro League som ett av 16 lag i 
världen. Platsen i Pro League var oerhört viktig för resten av Red Reserves COD-säsong. Samtidigt 
är vi i förhandlingar med ett antal spelare, med fokus på Counter-Strike: Global Offensive. 

Call of Duty 
De sportsliga framgångarna fortsätter för Red Reserve, som i helgen lyckades kvalificera sig till
turneringen CWL Pro League, där endast de 16 bästa lagen i världen får vara med och delta. Red 
Reserve, som förra året slutade på en tredjeplats och därmed vann 92 500 USD, siktar i år på att 
lyckas ännu bättre. 

– Bara att ta sig till Pro-ligan är oerhört starkt. Flera internationella storklubbar misslyckades i år i
den knivskarpa konkurrensen. Målet är självklart att  vinna hela turneringen. Engagemanget kring
våra spelare och att vi är med bland de 16 bästa i världen är fruktansvärt roligt, säger Patrik
Andersson, CEO på Red Reserve AB.



– Det optimala lagbygget för vårt CS-lag har
tagit längre tid än planerat. Stommen som vi
har är dock kanonstark och ambitionen är
fortsatt hög. Vi har en bra dialog med de
spelare som vi vill komplettera med och
förhoppningsvis är dessa kontrakterade inom
kort. Ambitionen är glasklar: vi ska ha ett CS-
lag i världsklass, säger Patrik Andersson.

Laget består idag av William ’draken’ Sundin,
Denis ’grux’ Gutaj samt coachen Christian 
’chrille’ Lindberg. 

Sista matchen i United Masters League spelades 23 januari. Slutspelet spelas i mars 2019.

Hearthstone 
Red Reserve kommer att satsa helt och hållet på Elias ’Bozzzton’ Sibelius när det kommer till 
Hearthstone. Elias har visat att han har de 
kvalitéer som krävs och nu senast deltog han i 
2018 HCT – Europa Winter Playoffs. Innan 
dess kom han topp fyra i både Master 
Monthly Cup och Tour Stop Season 4 2018, 
som båda spelades i december.  Dessa två 
insatser visar att Elias håller världsklass. 

– ’Bozzzton’ gör det bra på de internationella
scenerna. Som kapten för det svenska
Hearthstone-landslaget är han en viktig
ambassadör för Red Reserve. Vi ser ett
fortsatt långt och framgångsrikt samarbete
med ’Bozzzton’, säger Patrik Andersson.

HCT Winter Championship startar 28 februari och avslutas 3 mars. 

Rocket League 
Kontrakten med de nuvarande spelarna i laget för Rocket League går ut i månadsskiftet januari-
februari. De närmaste veckorna kommer det att klarna hur ett fortsatt möjligt samarbete kan se ut. 

– De närmaste veckorna blir avgörande i hur vi gör med Rocket League. Laget gjorde en kanonsäsong
och tog sig upp i högsta divisionen som ett av 16 lag i Europa och ett av 16 lag i USA, vilket var
mycket starkt. Samtidigt måste vi också göra en affärsmässig bedömning, så de närmaste veckorna
blir avgörande för hur framtiden ska se ut, säger Patrik Andersson.

Red Reserve knöt även till sig ett sponsoravtal i december med Scuf Gaming, som är världsledande 
inom skräddarsydda spelkontroller. Samarbetet sträcker sig över tolv månader och är värt 1 Mkr. 
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För ytterligare information, kontakta:  
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