
Onsdag 10 september

10.00 Vi samlas i Hondas Race village, Norr Mälarstrand/Riddarfjärden. Vi serverar 
frukost i M32:s Race village samtidigt som ni får möjlighet att bekanta er med 

delar av Hondas produktsortiment. Ni kommer även få möjlighet att träffa 
Rickard Rydell som berättar mer om Hondas WTCC-satsning 2015 men 

även Hans Wallén, skipper i Wallén Racing, som berättar om M32 och 
uppladdningen inför dagens segling.

13.00 Lunch i M32:s VIP-tält. Efter lunch visas tävlingsbåtarna upp 
och ni kommer att få möjlighet att komma ut på vattnet för att 

känna seglingsstämningen på nära håll.

14.00 – 17.00 Spännande seglingsrace i absoluta världsklass!

PROGRAM

Racing har alltid varit en viktig hörnsten i Hondas historia, med flera internationella framgångar 
genom åren. Tidigare i år blev det klart att Honda för första gången i historien ställer upp med 
ett svenskt team i världsmästerskapet för standardbilsracing WTCC, säsongen 2015. 

Från racing på land är steget inte långt till racing på vatten. Honda genomför en helt ny
satsning för att möta seglingspubliken genom att sponsra Wallén Racing i M32 Cup. 
Det är rutinerade Hans Wallén, OS-silvermedaljör i Atlanta -96 och niofaldig
världsmästare i olika klasser, som framgångsrikt styr teamet.

I den totala M32-cupen leder just nu Wallén Racing, men än är det inte över. Tävlingen i 
Stockholm blir den sista i cupen och är direkt avgörande, mer spännande kan det inte bli.

Honda inbjuder dig till att få uppleva en dag med fartfylld segling i världsklass, men ger dig 
även möjligheten att möta Rickard Rydell och Hans Wallén, som båda gillar snabb fart på 

land respektive vatten.

Honda har ett brett produktsortiment som återfinns såväl på land som i vattnet och i 
luften och innefattar allt från bilar, båtmotorer och snöslungor till mindre jetplan. 

Vid säsongens alla M32-tävlingar tar Honda Sverige tillfället i akt att visa upp sin 
Honda Village med allt från bilar till Marine-, trädgård- och industriprodukter.

Mer information om M32 Cup hittar ni på www.m32cup.com. OSA senast den 5 september till mail 
Maria.Johansson@honda-eu.com, eller per telefon på 073-6990709

Varmt välkomna till en fartfylld dag med Honda!


