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ESEN eSports inleder nordiskt partnerskap med spelutvecklaren Ubisoft  
– lanserar turneringen King of Nordic i Rainbow Six Siege 

Sändningsbolaget ESEN eSports meddelar idag att de startar turneringen King of Nordic i spelet 
Rainbow Six Siege tillsammans med Ubisoft. Formatet innehåller två turneringar som spelas under 
fem veckor vardera med start 5 februari och 3 april 2018. Turneringarna har en prispott med ett 
värde på 50 000 SEK (20 000 SEK + 30 000 SEK hårdvara från HyperX) och sänds på ESENs 
twitchkanal. Huvudpartners och finansiärer av turneringen är gamingtillbehörstillverkaren HyperX 
och Ubisoft som utvecklat spelet Rainbow Six Siege.   

– Det är fantastiskt kul att Ubisoft satsar på esport och att vi är en del av den satsningen. Tack vare 
Ubisoft får vi möjligheten att bygga morgondagens stjärnor i Rainbow Six Siege. Det här är precis vad 
communytit behöver, en turnering som förenar spelare, lag och fans. Vi förväntar oss över 500 
deltagare och mer än 200 000 videostarter under turneringarna, säger Joakim Stenberg, vd på ESEN 
eSports. 
 
– När vi bestämde oss för att vi ville satsa på en nordisk turnering föll valet naturligt på ESEN. Vi har 
sett hur lyckat King of Nordic är och ville självklart vara en del av det i och med vår esportsatsning på 
Rainbow Six Siege. Vi har stort förtroende för ESEN och ser detta som starten i ett långvarigt 
partnerskap, Sebastian Østfeldt, Brand Manager på Ubisoft. 
 
Om King of Nordic Rainbow Six Siege Cup 
King of Nordic Rainbow Six Siege Cup är en nordisk turnering riktad mot amatörer och semi-elite i 
Sverige, Danmark, Finland och Norge med ambitioner om att bli proffs. Turneringen kommer att 
sändas med engelskspråkiga kommentatorer på ESEN eSports twitchkanal och en av Ubisofts 
Rainbow Six Siege kanaler.  

King of Nordic: Rainbow Six Siege Cup #1 har fyra kvalomgångar mellan vecka 6 – 9. Slutspelet spelas 
3 och 4 mars.  

King of Nordic: Rainbow Six Siege Cup #2 har fyra kvalomgångar mellan vecka 14 – 17. Slutspelet 
spelas den 5 och 6 maj.  

Turneringsformat 

• Nationellt kval: Varje vecka, under fyra veckor arrangerar ESEN tillsammans med sina 
samarbetspartners ett nationellt kval per nordiskt land (Sverige, Danmark, Finland och 
Norge). Vinnare av varje nationellt kval går vidare till veckans nordiska kvalfinaler.  

• Nordiska kvalfinaler: De nationella kvalens fyra vinnare lottas mot varandra och de två 
finalisterna går vidare till slutspel. Den första cupens matcher sänds varje onsdag mellan 
vecka 6 – 9 och den andra cupens matcher sänds varje onsdag mellan vecka 14 – 17 på ESEN 
eSports twitchkanal och på en av Ubisofts Rainbow Six Siege kanaler. 

• Slutspel: Efter de fyra kvalfinalerna kommer de totalt åtta vinnarna lottas till ett slutspel. 
Varje match spelas bäst av tre förutom finalen som spelas bäst av fem. Alla matcher spelas 
under två dagar och sänds på ESEN eSports twitchkanal och på en av Ubisofts Rainbow Six 
Siege kanaler, den 3 och 4 mars, samt den 5 och 6 maj. 

 

https://www.twitch.tv/kingofnordic
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Prisfördelning King of Nordic Rainbow Six Siege Cup 1 
1a pris: 5 000 SEK + fem stycken HyperX Cloud Flight Gaming Headsets (värde 8 000 SEK) 

2a pris: 2 500 SEK + fem stycken HyperX Alloy FPS Mechanical Gaming Keyboards (värde 7 000 SEK) 

3e och 4e pris: 1 250 SEK per lag 

About Rainbow Six Siege 
Inspired by real-world counter-terrorist organizations, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in 
the middle of lethal close-quarter confrontations. For the first time in a Rainbow Six game, players 
will engage in sieges, a new style of assault where enemies have the means to transform their 
environments into modern strongholds while Rainbow Six teams lead the assault to breach the 
enemy’s position. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gives players unprecedented control over their 
ability to fortify their position by reinforcing walls and floors, using barbed wire and deployable 
shields, laying mines and more, or to breach the enemies’ position using observation drones, setting 
charges, rappelling and more. The fast pace and uniqueness of each siege sets a new bar for intense 
firefights, strategic gameplay and competitive gaming. 
  
Kontakt  
Joakim Stenberg, vd ESEN eSports 
+46 70 772 87 72 
joakim@esenstudio.com 
  
Matti Johansson, mediekontakt Geelmuyden Kiese 
+46 76 811 65 66 
matti.johansson@gknordic.com 
  
Om ESEN eSports 
ESEN eSports AB är Sveriges första renodlade publika esportbolag där alla kan vara delägare. ESEN är 
ett av Sveriges största sändningsbolag för esport och gaming. ESEN producerar stora 
esportturneringar som till exempel King of Nordic samt gör och sänder turneringar på evenemang 
som Copenhagen Games, datorfestivalen Birdie, Digitality X och DreamHack. ESEN eSports har en 
produktionsstudio i Stockholm med 7 anställda. För mer information, vänligen 
besök www.esenesports.com. 

About Ubisoft 
Ubisoft is a leading creator, publisher and distributor of interactive entertainment and services, with 
a rich portfolio of world-renowned brands, including Assassin’s Creed, Just Dance, Tom Clancy’s video 
game series, Rayman, Far Cry and Watch Dogs. The teams throughout Ubisoft’s worldwide network 
of studios and business offices are committed to delivering original and memorable gaming 
experiences across all popular platforms, including consoles, mobile phones, tablets and PCs. For the 
2016-17 fiscal year Ubisoft generated sales of €1,460 million. To learn more, please visit Ubisoft 
Group.   
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