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VI KAN IKKE VENTE
TIL AT MØDE DE DANSKE
FANS OG FØLE DERES STØTTE
PÅ VORES EGEN HJEMMEBANE.
VI KÆMPER FOR DANMARK!

NICOLAI SEHESTED, ROCKWOOL DENMARK SAILGP TEAM

OPLEV DE ACTIONFYLDTE SEJLADSER FRA DIN EGEN BÅD
Husk at tilmelde din båd herunder for at få den bedste placering og sikre at SailGP kompenserer
for dit klimaaftryk på dagen med sit 'Race for the Future'-program.

KOM I EGEN BÅD
Tilmeld dig herunder, så modtager du SailGP's nyhedsbrev med al nyttig information omkring
sejladsen samt link til at følge live kommentatorerne via VHF mens du ser en af verdens mest
intense kapsejladser helt tæt på. Vigtig information angående banen, vejret, starttidspunkter og
meget mere vil blive delt løbende begge dage for at sikre du får den bedst mulige oplevelse.

KOM I EGEN BÅD PREMIUM
Opgrader til Premium hvis du vil se de superhurtige F50 foilende katamaraner helt tæt på!
SailGP Premium-pakken giver dig vigtige informationer via nyhedsbrev samt eksklusiv
adgang til en indercirkel på vandet med det absolut bedste udsyn klods op ad en af banens
porte, live kommentatorer via din VHF samt en SailGP velkomstpakke, der inkluderer en
SailGP stofpose, -kasket samt -souvenir flag til din båd.

TILMELD DIG HER

TILSKUER BILLETTER
Besøg ROCKWOOL Denmark Sail Grand Prix hjemmeside på www.sailgp.com/denmark
for et fuldt overblik over tilgængelige billetter.

BILLETTER HER

KOM TÆTTERE PÅ SEJLADSERNE MED SAILGP APP

SailGP APP er din bedste guide til verdens hurtigste race på vandet. Følg hver
en bølge, vending og taktiske manøvre – båd for båd, lige ved hånden.
Konfigurer din præferencer, få al relevant data og statistik og se alle SailGP’s
sejladser hvor og hvornår du ønsker det.
SailGP APP indeholder:
 Live data og video
 Video og statistik side om side
 Skift vinkel og zoom ind på hver en detalje
 Live scoreboard
 Vælg yndlingshold og få endnu mere relevant data og video
 Fravælg spoilers til fans i forskellige tidszoner
 Guide til sejladser, regler og taktik
Download din ultimative guide til SailGP i dag!

VI PASSER PÅ HINANDEN OG VORES OMGIVELSER!
Hos SailGP er vi passionerede omkring at skabe en klimapositiv liga der drevet af naturens egne
kræfter er med til at følge og påvirke verdens klimamål. I takt med at spændingen stiger inden det
første ROCKWOOL Denmark Sail Grand Prix i Danmark forventer vi at der kommer rigtig mange
tilskuere, både til lands og til vands. Vi sætter pris på de mange naturlige miljø- og klimatiltag
Danmark har i forvejen men for at sikre os at Smilets By bliver ved med at smile opfordrer SailGP alle
tilskuere der besøger Aarhus i forbindelse med sejladserne til at blive ved med at respektere naturen,
passe på hinanden, holde sig til de lokale sociale- og helbredsmæssige guidelines samt have
sikkerhed både til lands og på vandet som en absolut førsteprioritet.
Oplever du tilskadekomne dyr eller fugle i forbindelse med sejladserne, opfordrer SailGP til at du
kontakter Dyrenes Beskyttelses vagtcentral på 1812.

FANSHOP
SailGP har sig egen dedikerede FanShop i fanzonen.
Køb League- og Team merchandise også fra det
danske hold som f.eks. mini-kopier af bådene, SailGP
kasketter, limited edition t-shirts og meget mere.

BESØG FANSHOP

www.SailGP.com

