
BLIV EN DEL AF TORM MEETING POINT  og dansk sejlsports fremtid

Følg Sejlerlandsholdets olympiske sejladser i Japan 

Til sommer afvikles de olympiske sejladser i Enoshima, Japan. Det er desværre ikke  
muligt for os at invitere vores partnere til Japan for at opleve sejladserne. Derfor  
inviterer vi sammen med vores gode partner TORM til at følge Sejlerlandsholdets  
sejladser fra TORMS hovedsæde i Tuborg Havn, Hellerup. 

Som noget særligt vil vi sammen med udviklingslandsholdet og ungdomslandsholdet 
invitere til at prøve olympisk sejlads på vandet ud for Tuborg Havn. Dertil kommer en 
række spændende aktiviteter for sejlsportens interessenter og støtter. Der bliver  
aktiviteter under hele OL. Dog bliver der særligt fokus på højdepunkter i perioden  
25. juli - 3. august. Læs mere på www.dansksejlunion.dk/meetingpoint 

TORM MEETING POINT bliver en attraktion, der bliver besøgt af Dansk Sejlunions  
partnere, pressen, tidligere OL-sejlere, topsejlere, branchepersoner, sejlerkendisser  
og alle sejlsportens venner.

En fantastisk mulighed for nuværende og potentielle partnere til at invitere medarbej-
dere og kunder til en god oplevelse på vandet i selskab med danmarks bedste sejlere. 

Et besøg på TORM MEETING POINT giver dig samtidig en god mulighed for at få en 
fornemmelse af mulighederne ved et partnerskab med Dansk Sejlunion frem mod OL i 
Frankrig 2024.

For yderligere information kontakt:
Dansk Sejlunion
Marketingansvarlig, Jens Sohl Jensen
tlf. +45 4118 0230  ·  jens@sejlsport.dk

TORM MEETING POINT 
•   Bliv en del af den olympiske  

oplevelse
•  Mød forretningspartnere
•   Kunde- og medarbejder- 

arrangementer
•   Tæt på atleter og sejlsports- 

konkurrencer

AKTIVITETER
•   Prøv selv olympisk sejlads
•   Mulighed for virksomheds- 

event-dag, foredrag, sejler- 
seminar m.v.

•   Sejlads som kunde-medarbejder- 
event

•   Tidlig brunch med live TV fra 
Japan

•   Bliv forkælet af kokkelandsholdet

Sejlsport er  den mest vindende idræt i dansk  olympisk historie.30 olympiske medaljer 12 guld 
9 sølv

9 bronze

PROGRAM – HIGHLIGTS
23/7 fre  Åbningsceremoni i Tokyo

  1. race dag 
25/7 søn   Lærke Buhl-Hansen - Windsurfer – RS:X 
  Anne-Marie Rindom – Laser Radial
27/7 tirs  Ida Marie B.Nielsen & Marie T. Olsen – 49er FX 
  Jonas Warrer & Jakob Precht – 49er 
28/7  ons    Lin Ea Cenholt & Christian Peter  

Lübeck – Nacra 17 Foiling 

      Medal Races*
31/7 lør   Women’s Windsurfer – RS:X 
1/8 søn   Women’s One Person Dinghy – Laser Radial
2/8 man  Women’s Skiff – 49er FX  TORM DAY
  Men’s Skiff – 49er  TORM DAY
3/8  tirs    Mixed Multihull  – Nacra 17 Foiling

4/8  –  6/8   Company Days
8/8  søn   Afslutningsceremoni i Tokyo

*)  Dansk deltagelse afhænger af sportslige resultater.  
Medalrace dage kan forskydes en enkelt dag fx grundet vejrforhold i Japan.


