
Marstrand 2012-07-03                                                                         Pressinformation

Het kockduell när kändisseglingen firar fem år på Marstrand
Publikmagneten Childhood Race firar fem år. I den publikfriande seglingstävlingen, som går av stapeln på torsdag på
Marstrand, kämpar folkkära svenskar mot varandra under ledning av världens bästa seglare.

I år är det en blandning av kända svenska artister, kockar, idrottsmän, dansare och hockeyproffs som tävlar mot varandra. Bland annat får vi
se de båda mästerkockarna Marcus Samuelsson och Melker Andersson, Anders Bagge och Molly Nutley, VM-hjälten Kenneth Andersson och
mästarseglarna Pelle Petterson och Magnus Olsson.

The Childhood Foundation

The Childhood Foundation har nyligen förlängt avtalet med Stena Match Cup Sweden som officiell välgörenhetsorganisation. Det nya
långsiktiga avtalet innebär att Childhood står som värdar för näringslivsseminariet Innovation Forum och kändisseglingen Childhood Race och
dessutom är delaktiga i Stena Match Cup Swedens avdelning för barn, Kid’s Corner. Samtliga av evenemangets sponsorer är med och ger
ekonomiskt bidrag till Childhood som förväntas få in minst en halv miljon kronor per år på samarbetet.

Fakta Celebrity Race

Två korta Fleet Race korar vinnaren i Childhood Race för Stena Match Cup Sweden. Det innebär att alla åtta båtar startar samtidigt på given
signal. Varje båt seglar mot en boj och plockar upp en flagga som är fäst på bojen när den rundas. Först tillbaka över mållinjen med flaggan
ombord vinner respektive race. Seglingarna kommer att följas tätt av publiken från klipporna och av media från pressbåtar ute på vattnet.

Deltagare i Childhood Race 2012

Marcus Samuelsson

Melker Andersson

Lasse Kroner

Magnus Olsson

Anders Bagge

Molly Nutley

Calle Sterner

Pelle Petterson

Sigrid Bernson

Anders Timell

Ulf Ekberg

Kenneth Andersson

Erik Linder

Fredrik Petterson

Philip Larsen

Följ oss på: 
www.stenamatchcupsweden.com, Facebook: Stena Match Cup Sweden, Twitter: @StenaMatchCup, Blogg: www.sailingsweden.se

För mer information, kontakta:
Lars-Ola Nordqvist, Presschef Stena Match Cup Sweden, 070-689 11 20, lars@comvision.se

Stena Match Cup Sweden är ett av Sveriges största publika evenemang och en av nio VM-deltävlingar för herrar i World Match Racing Tour.
Evenemanget pågår på Marstrand 2–7 juli 2012 och drar normalt 100 000 besökare varje år. Stena Match Cup Sweden anordnas av GKSS i
samarbete med Brandspot. GKSS ansvarar för de sportsliga delarna och Brandspot för de kommersiella rättigheterna.

Ackreditera dig för evenemanget på www.stenamatchcupsweden.com.




