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Denna	  information	  vänder	  sig	  till	  båtägare,	  team	  och	  besättningar	  i	  X-‐35	  klassen	  i	  Skandinavien	  
för	  att	  underlätta	  planeringen	  av	  kappseglingssäsongen	  2014.	  
	  
SLAM	  X-‐35	  Cup	  
Svenska	  X-‐35	  förbundet	  och	  klädföretaget	  SLAM,	  via	  sin	  Skandinaviska	  representant	  Nautiska	  
Magasinet,	  har	  kommit	  överens	  om	  att	  arrangera	  en	  kappseglingsserie	  i	  Stockholmsregionen	  
under	  namnet	  SLAM	  X-‐35	  Cup.	  Cupen	  blir	  en	  direkt	  fortsättning	  på	  den	  så	  framgångsrika	  	  
VW	  X-‐35	  Cup	  som	  arrangerats	  2010	  –	  2013.	  
	  
Seglingarna	  i	  SLAM	  X-‐35	  Cup	  kommer	  att	  arrangeras	  i	  samband	  med	  etablerade	  regattor	  hos	  två	  
av	  de	  ledande	  kappseglingsklubbarna	  i	  Stockholm,	  Kungliga	  Svenska	  Segelsällskapet	  KSSS	  och	  
Nynäshamns	  Segelsällskap	  NSS.	  SLAM	  kommer	  att	  vid	  respektive	  regatta	  upprätthålla	  en	  
kommersiell	  struktur	  för	  sponsorer	  och	  samarbetspartners	  samt	  stå	  för	  de	  sociala	  
arrangemangen	  för	  deltagande	  besättningar	  med	  familjer,	  inbjudna	  sponsorkontakter	  och	  
publik	  på	  plats.	  All	  information	  om	  SLAM	  X-‐35	  Cup,	  rapportering	  från	  regattor	  och	  resultat	  
kommer	  att	  skötas	  av	  SLAM	  via	  webb,	  sociala	  medier	  och	  PR	  arbete.	  
	  
Svenska	  X-‐35	  Förbundet	  kommer	  att	  stå	  för	  struktur	  så	  som	  NoR,	  poängberäkning,	  
upprätthållande	  av	  entypsregel	  och	  säkerhet.	  
	  
Förbundets	  målsättning	  med	  cupen	  är	  att	  möjliggöra	  för	  båtägare,	  team	  och	  
kappseglingsintresserade	  att	  på	  ett	  tillgängligt,	  enkelt	  och	  prisvärt	  sätt	  kunna	  kappsegla	  mot	  
några	  av	  de	  bästa	  seglarna	  i	  Sverige	  samt	  att	  också	  upprätthålla	  intresset	  för	  X-‐35	  klassen	  i	  
Sverige	  och	  på	  så	  sätt	  säkerställa	  värdet	  på	  båtarna	  över	  tiden.	  
	  
	  
Preliminärt	  program	  för	  SLAM	  X-‐35	  Cup	  2014	  
Cup	  segling	   Datum	   Ort	   Arrangerande	  

klubb	  
Övrigt	  

Cup	  1	  *)	   17	  –	  18	  maj	   Saltsjöbaden	   KSSS	   Distanssegling	  lördag	  
Cup	  2	   7	  –	  8	  juni	   Sandhamn	   KSSS	   Sandhamn	  Open	  
Cup	  3	   6	  –	  10	  aug	   Sandhamn	   KSSS	   SM	  och	  NM	  
Cup	  4	   30	  –	  31	  aug	   Nynäshamn	   NSS	   Hyundai	  Cup	  lördag	  

Bansegling	  söndag	  
Cup	  5	  *)	   20	  –	  21	  sep	   Saltsjöbaden	   KSSS	   Final	  
*)	  I	  samband	  med	  Cup	  1	  och	  5	  kommer	  en	  Proam	  dag	  att	  arrangeras	  fredag	  före	  regattan	  
	  
	  
Distanspris	  
Utöver	  SLAM	  X-‐35	  Cup	  kommer	  pris	  delas	  ut	  för	  bästa	  båt/team	  i	  distansseglingarna	  som	  ingår	  i	  
cupen	  med	  tillägg	  av	  Lidingö	  Runt	  och	  ÅF	  Offshore	  Race.	  
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Kommunikation	  
Publik	  kommunikation	  om	  SLAM	  X-‐35	  Cup	  kommer	  att	  släppas	  löpande	  med	  start	  i	  januari,	  
webb	  och	  andra	  digitala	  kanal	  beräknas	  finnas	  på	  plats	  under	  februari.	  Komplett	  information	  om	  
SLAM	  X-‐35	  Cup	  inklusive	  NoR	  beräknas	  att	  vara	  tillgängligt	  senast	  i	  april.	  
	  
	  
Kostnadsfri	  transport	  till	  och	  från	  Nordiska	  Mästerskapet	  
För	  att	  uppmuntra	  ett	  högt	  antal	  deltagare	  på	  Nordiska	  Mästerskapen	  i	  Sandhamn	  6	  –	  10	  augusti	  
kan	  vi	  genom	  ett	  samarbete	  med	  sponsorer	  erbjuda	  båtar	  utanför	  Stockholmsregionen	  
kostnadsfri	  lastbilstransport	  av	  båten	  till	  och	  från	  Sandhamn.	  Motprestation	  för	  den	  
kostnadsfria	  transporten	  är	  att	  båten	  också	  är	  tillgänglig	  för	  en	  sponsorregatta	  veckan	  efter	  NM.	  
Anmäl	  ditt	  intresse	  för	  kostnadsfri	  transport	  snarast	  till	  douglas@nautiska.com.	  
	  
	  
	  
	  
För	  frågor	  eller	  annan	  information,	  kontakta	  
	  
Svenska	  X-‐35	  Förbundet	   	   	   SLAM/Nautiska	  Magasinet	  
Per	  Tengå	   	   	   	   Douglas	  Eklund	  
Ordförande	   	   	   	   VD	  
per.tenga@telia.com	   	   	   douglas@nautiska.com	  
	  
Johan	  Rockström	  
Kappseglingsfunktionär	  
Johan.rockstrom@yahoo.com	  
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