
Pressmeddelande 26 juni 2017

Capelli officiell sponsor till Match Cup Sweden

Världscupen i matchracing återvänder till Marstrand 3-8 juli. 

Vecka 27 samlas tusentals gäster årligen på Marstrand för att välkomna världens bästa matchracingseglare. 
Sedan starten 1994 har tävlingen blivit en klassisk del av sommaren på västkusten och Match Cup Sweden 
omnämns ofta som ett av världens främsta seglingsevenemang. 
För andra året i rad avgörs tävlingen med toppmoderna M32-katamaraner.

” Vi har som en del i vår strategi valt att utöka våra sponsringsaktiviteter i evenemang där vi tror att vår medverkan kan 
göra skillnad.  GKSS Match Cup Sweden är den största seglingstävlingen i Sverige och Capelli ribbåtar kommer under 

dagarna fungera som ett redskap till funktionärerna för att säkerhetsställa säkerheten under tävlingen”.

Lars Johansson, Affärsenhetschef på KGK Motor.

Capelli är båtarna för dig som önskar njuta av komfort och gott om plats för umgänge utan att för den skull 
vilja avstå från praktiska stuvutrymmen och förstklassiga sjöegenskaper.

Tempest SWE är en ny serie RIB-båtar för ett enkelt båtliv. Du får en unik design med smarta lösningar och bra 
materialval. Njut för fullt av sköna dagsturer tillsammans med familj och vänner!

Capelli boats

”Det känns tryggt att ha en stabil samarbetspartner för World Match Racing i Marstrand. Capellis ribbåtar kommer vi att 
använda som redskap till våra specialuppdrag,  så som media, tv och säkerhet och då är det viktigt att ha en bra partner 

som kan leverera ribbar för dessa arbetsuppgifter”.

Mattias Dahlström, Racing Director, World Match Racing Tour
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Capelli 625 X-treme

Läs mer om Lysekil Womans Match här: http://www.matchcupsweden.com

Läs mer om Capelli här: http://www.capelli.se

Läs mer om KGK Motor här: http://www.kgkmotor.se

TE 625 X-treme RAID har de där extra 
sjöegenskaperna som behövs vid lite extremare 
körning!
Båten är stabil, bred och framför allt trygg att 
köra. Modellen har fyra sittplatser bakom, och en 
stor däckyta framför pulpeten. Det går även att 
kompletterbar med jockeysäten framför pulpeten 
vilket ger totalt åtta sittplatser.
Sportig modell 6,25 m med Suzuki DF150, 
toppfart ca. 45 knop. 4 sittplatser på jockeysäte 
och stor däcksyta framför pulpeten. 

Capelli Tempest 650 SWE 
Komfortmodell 6,5 m med Suzuki DF150, toppfart 
ca. 40 knop. 2+3 sittplatser och bord i aktern.

Capelli Tempest 700 SWE
Här är båten för dig som verkligen vill njuta på 
sjön. Tempest 700 SWE har moderna linjer och 
representerar väl Capellis förmåga till innovativ 
design. Komfortmodell 7 m med Suzuki DF200, 
toppfart ca. 40 knop. 2+3 sittplatser och bord i 
aktern.

Capelli Tempest 900 Sun 
En sportig båt med attityd – Tempest 900 SWE 
har stor lastkapacitet och det öppna däcket kan 
inredas med olika konsoler och säteslösningar. 
Möjlighet till 500 hk på akterspegeln ger stora 
fartresurser!


