
 

 

SailGP tilføjer nyt, ottende event til Sæson 2 
SailGP's anden sæson udvides til otte globale begivenheder fra april 2021 til marts 2022 på 

tværs af fem lande. 
 
LONDON – 20. januar 2021 – SailGP, sejlsportens hurtigste liga og verdens første klimapositive 
sportsliga, har annonceret den fulde sæsonplan for ligaens anden sæson. I sæson 2 vil otte landshold 
med sportens bedste atleter konkurrere i otte events på tværs af tre kontinenter. 
 
Sæson 2 udvides fra fem begivenheder i ligaens indledende sæson (2019) og starter i Bermuda om 
mindre end 100 dage. Hvorefter sæsonen fortsætter på syv andre destinationer. 
 
Ud over Bermuda (24.-25. april) og de tidligere annoncerede værtsbyer Taranto, Italien (5.-6. juni), 
Plymouth; England (17.-18. juli), Aarhus, Danmark (20.-21. august), Saint-Tropez, Frankrig (11.-12. 
september) og Cadiz, Spanien (9.-10. oktober), vil SailGP også besøge Christchurch, New Zealand for 
første gang den 29.-30. januar 2022. Sæsonen kulminerer med sæsonfinalen i San Francisco, USA den 
26. - 27. marts 2022, hvor SailGP-sæsonens mester og vinder af $1 million skal findes. 
 
I SailGPs anden sæson deltager det regerende australske mesterhold med Tom Slingsby i spidsen 
sammen med besætninger fra Frankrig, Storbritannien, Japan, New Zealand, Spanien, USA og ikke 
mindst Danmark med Nicolai Sehested ved roret. Både Danmark og Spanien tager hul på deres første 
fulde SailGP-sæsoner, efter at 2020-sæsonen blev suspenderet, mens New Zealand debuterer i ligaen 
anført af de olympiske mestre Peter Burling og Blair Tuke. Derudover vil Sir Ben Ainslie sejle sin første 
fulde sæson ved roret på det britiske hold, mens Jimmy Spithill for første gang vil være skipper for et helt 
nyt amerikansk hold. 
 
Ud over at underholde fans over hele verden vil SailGP bruge sin globale platform til at kæmpe for en 
bedre verden med naturen som drivkraft, hvor fokus vil være på at accelerere overgangen til ren, grøn 
energi. Som en del af ligaens Race for the Future-dagsorden begynder SailGP også at træne kvindelige 
atleter til hvert af de otte sejlhold. Derudover vil man via initiativet SailGP Inspire introducere unge med 
forskellig baggrund til sejlads og havets mange muligheder. 
 
I sin første sæson havde SailGP et verdensomspændende publikum på 256 millioner mennesker på 
tværs af de fem events, og man forventer, at antallet vokser markant, når sæsonen udvides til otte 
events. Broadcast-partnerskaber for sæson 2 er allerede på plads i mere end 100 områder, herunder 
Australien (Fox Sports), Danmark (TV 2 Sport), Frankrig (Canal + Sport), Japan (DAZN), New Zealand 
(Sky Sport), Spanien (TVE og TV3), Storbritannien / Irland (SKY Sports) og USA (CBS Sports). 
 
SailGPs CEO, Sir Russell Coutts, siger: ”Der har sjældent været en tid i min livslange sejlkarriere, hvor 
jeg har været så begejstret, som jeg er for vores kommende sæson. Om lidt over tre måneder vil vi have 
verdens bedste sejlere til at stille op i matchende både til det, der ser ud til at blive nogle af sportens mest 
jævnbyrdige kapsejladser nogensinde. Jeg kan ikke forestille mig en bedre måde for SailGP at komme 
tilbage på, og jeg tror, at vores fans ikke bare vil lægge mærke til vores spændende sejladser, men også 
til de nye standarder, vi sætter, for at udføre vores begivenheder på en bæredygtig og inkluderende 
måde.” 
 
Ōtautahi Christchurch afrunder sæson 2-kalenderen 
Efter en hård budproces blev Ōtautahi Christchurch - den største by på New Zealands sydø - valgt som 
vært for New Zealands Grand Prix. Den syvende SailGP-begivenhed i kalenderen finder sted i den 
spektakulære Lyttelton Harbour, der ligger ved foden af en uddød vulkan på New Zealands østkyst og er 
under beskyttelse af Te Hapū o Ngāti Wheke, som er det lokale maori-samfund. 
 
Russell Coutts siger: ”Christchurch er et af New Zealands mest spændende steder at sejle. Placeringen 
af løbet er meget lig betingelserne i San Francisco og bliver helt sikkert et spektakulært syn for vores 
tilskuere. I naturskønne omgivelser ved Lyttelton Harbour forventer vi, at denne begivenhed vil tiltrække 
mange passionerede fans fra hele landet og Australien, forudsat at COVID-19-situationen forbedres, som 



 

 

vi håber på. Aotearoa New Zealand er en stærk sejlernation, og Ōtautahi Christchurch har en stolt 
sportstradition, så vi forventer, at Lyttelton Harbour leverer fantastiske forhold og en meget varm velkomst 
til alle hold og besøgende fans." 
 
Loren Heaphy, der er direktør for ChristchurchNZ event- og turistorganisation, siger: ”SailGP er en unik 
mulighed for byen, som vi ikke ville gå glip af. Det er en helt anden type begivenhed end dem, vi typisk 
tiltrækker til Christchurch, og derfor slog vi til med det samme, da vi fik chancen for at byde på at være 
vært for SailGP. Vi er en by med masser af sport og innovation, og SailGP kombinerer disse på en måde, 
som kun få globale sportsevents kan. Store begivenheder som denne bringer liv i byen, samler samfund, 
tiltrækker besøgende og stimulerer økonomisk aktivitet. Derudover har begivenheden fokus på 
bæredygtighed, mangfoldighed, innovation og at efterlade et positivt aftryk på værtsbyerne. Det er noget, 
som vi er utroligt glade for at arbejde sammen med SailGP om at opnå.” 
 
De to OL-guldmedaljevindere og co-administrerende direktører for det newzealandske SailGP-hold Peter 
Burling og Blair Tuke ser frem til at glæde de newzealandske fans efter deres forsvar af America's Cup i 
2020. 
 
Burling sagde: "Vi er stolte af at repræsentere New Zealand, og der er intet som at konkurrere på 
hjemmebane med støtte fra vores lands mange sportsfans. Vi er stolte over at bringe SailGP til 
Christchurch, og vi kan ikke vente med at komme i gang med sæsonen og dele vores budskab om at 
rede verdenshavene undervejs. Et budskab, som i ved, at fans her i Aotearoa New Zealand og rundt om i 
verden vil støtte." 
 
SAILGP SÆSON 2 PLAN* 
24-25. april, 2021  Bermuda Grand Prix presented by Hamilton Princess | Bermuda 
5-6. juni, 2021   Italy Grand Prix | Taranto 
17-18. juli, 2021   Great Britain Grand Prix | Plymouth 
20-21. august, 2021  ROCKWOOL Denmark Grand Prix | Aarhus 
11-12. september, 2021  France Grand Prix | Saint-Tropez 
9-10. oktober, 2021  Spain Grand Prix | Cadiz 
29-30. januar, 2022  New Zealand Grand Prix | Christchurch 
26-27. marts, 2022  United States Grand Prix | San Francisco (Sæsonfinale) 
 
 
OM SAILGP // SailGP er kapsejlads på en helt ny måde. SailGP er et årligt, globalt sportsmesterskab i de 
højteknologiske F50 katamaraner og hæsblæsende præstationer fra atleter i verdensklasse. De 
tilskuervenlige, kystnære Grand Prixer bliver i afholdt i nogle af verdens mest ikoniske havne, hvor 
rivaliserende landshold kæmper mod hinanden og med naturens kræfter i identiske avancerede F50-
katamaraner, der er konstrueret til intens kapsejlads med hastigheder, der når op på mere end 50 knob 
(næsten 100 km/t). Hele sæsonen kulminerer med et $ 1 million vinder-tager-alt matchrace.  
 
SailGP blev grundlagt i 2018 og har hovedkontor i London og New York.  
Læs mere på SailGP.com  
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*Med forbehold for ændringer 
 
 


