The Tall Ships Races Mariehamn 2021
PRESS INFO
Swedish and English

OM THE TALL SHIPS RACES MARIEHAMN 2021
Den internationella havskappseglingen Tall Ships Races (TSR) kommer till Åland den
22-25 juli 2021. 100-tals fartyg i fyra olika storleksklasser – från de riktigt stora
råriggarna i A-klassen till de betydligt mindre enmastade D-klassbåtarna – går i mål i
Mariehamn den 22 juli efter att ha tävlat mot varandra ända från Tallinn. Sedan stannar
de fram till den 25 juli då starten går i racet mot Szczecin i Polen.
Under dessa dagar väcks Ålands stolta segelsjöfartshistoria till liv igen och det blir
folkfest i staden. Som besökare kan du ta del av många spännande evenemang som
avlöser varandra medan fartygen och besättningsmedlemmarna gästar Mariehamn.
Upplev äventyret i västra hamnen, ät gott, njut av sång- och musikuppträdanden, delta i
spännande aktiviteter och lär dig mer om segelfartyg och sjöfart!
Tillsammans med våra samarbetspartners kommer vi att ha en gemensam vision för ett
hållbart evenemang. Miljötänket för Tall Ships Races 2021 kommer att sträcka sig från
återanvändbara vattenflaskor, så att besökare kan välja kranvatten från vattenstationer
i stället för vatten på flaska, till att hela evenemanget körs på 100% förnybar energi.
Evenemanget är redan kranmärkt. Försäljare av mat och dryck ska också erbjuda ett
sortiment som innehåller både ekologiska och rättvisemärkta produkter.

PROGRAM

22 juli
Fartygen anländer till Mariehamn från Tallin. Målgång. TSR Mariehamn ordnar
pressbåt för att följa målgången för registrerade journalister.

23 juli
Crew parade & Crew party.

24 juli
Open ships hela dagen. Sjösättning av nyproducerade segeljakten Alanta.

25 juli
Parade of Sails innan racestart. TSR Mariehamn ordnar pressbåt för
registrerade journalister för att följa utseglingen och starten.

SERVICE FÖR JOURNALISTER
Följande arrangemang planeras för att underlätta för inresande journalister, filmare och
fotografer.
●

●

Ett mediacenter
○

Här finns tillgång till snabbt bredband och kaffe

○

Får ett nära samarbete med tävlingsledningen, så info distribueras här

○

Central hub för info och kontakter i Mariehamn

Hot spots för intervjuer
○

●

Vi sätter upp några hot spots för intervjuer med vacker backdrop

Arrangerade båtutfärder för att bevaka tävlingen

○

Vi kommer att ha några arrangerade utfärder med fartyg för att täcka
insegling av stora fartyg, samt utsegling och tävlingsstart. Boka plats från
mediacentret.

●

Småbåtar att fara ut på ad-hook utflykter. Vi ställer några småbåtar (med förare)
till förfogande för att fara ut och fotografera/filma fartyg. Bokas via
mediacentret.

●

Som registrerad journalist får du en lista på kontakter som kan vara av intresse
för intervjuer.

OM TSR OCH COVID-19
Inom TSR Mariehamn följer vi aktsamt med hur läget kring pandemin utvecklar sig. Som
enskild arrangör har vi en mycket liten påverkansmöjlighet kring de nationella
restriktioner och regelverk som utfärdats på grund av Covid-19. Vår närhet till de
regionala beslutsfattarna ger däremot flexibilitet och möjligheter i den regionala
implementering vilket utgör en god grund för ett corona-säkert TSR2021.
I nuläget vet vi att ingen kan säga hur läget kommer att vara nästa sommar. Vår linje är
att i alla led komma i möte gällande då rådande restriktioner för att på så sätt kunna
skapa ett tryggt och välkomnade evenemang men, då nationella beslut om tex tester vid
inträde inte finns kan vi inte säga hur det i praktiken skulle komma att genomföras. En
av de frågor som nu är prioriterad är att säkerställa hamn och service till deltagande
fartyg om nationella direktiv med kort varsel skulle begränsa inresa till Finland pga tex
oförutsägbara förändringar gällande smittspridning.
Vårt utgångsläge är att skapa ett tryggt, säkert och varmt evenemang i enlighet med då
gällande restriktioner och möjligheter.

Kontakt
Tag kontakt med Chief Marketing Manager, Peter Ekholm för mer info.
peter@tallshipsmariehamn.ax
+358 24 263

ABOUT THE TALL SHIPS RACES MARIEHAMN 2021
Summer 2021 the most prestigious event in the world of sailing ships will come to
Mariehamn - Home of the Windjammers.
Around 100 ships will arrive during 22nd July from Tallin, Estonia and lay in port until the
race towards Szczecin, Poland starts on Sunday 25th July.
There are four classes of ships arriving, from large scale A-class ships to smaller ones,
called D-class.
Mariehamn offers social events and all service facilities within easy walking distance.
The event in Mariehamn will be in a very concentrated area right in the centre of the
town, with a one kilometer walk from the West Harbour to the East Harbour.
Together with our partners we will have a shared vision for a sustainable event.
Hopefully even by implementation of a sustainable event standard or “green port”
initiatives.
Initiatives for the Tall Ships Races 2021 will range from reusable water bottles, so
visitors can choose tap water from water stations instead of bottled water, to the whole
event being run on 100 % renewable energy. Our food retailers should also offer a
range that includes both organic and fair-labeled products.

PROGRAMME
22 July
The ships arrive in Mariehamn from Tallin. TSR Mariehamn will arrange a
guided tour by ship to photograph and film some of the bigger ships.

23 July
Crew parade & Crew party.

24 July
Open ships all day. The newly hand crafted wooden yacht Alanta will be put to
sea.

25 July
Parade of Sails before race start. TSR Mariehamn will arrange a guided tour by
ship to photograph and film.

SERVICE FOR JOURNALISTS
This is what we plan to make life easier for arriving journalists, photographers and
filmmakers.
●

●

Media centre
○

Fast internet and coffee

○

Close by the race office, so central info is distributed here

○

Central hub for connections to Mariehamn

Interview hot spots
○

●

We’ll be setting up a couple of interesting backdrops

Guided tours by ship to see the ships arrive and depart
○

We’ll have a guided tour by ship to be able to cover the most interesting
parts of the ships arriving and departing. Book a seat at the Media centre.

●

Speed boats to go on ad hook photo shoots. We’ll have a couple of speed boats
available with small skippers to get you out for that unique shot you want. Book
it at the Media centre.

●

As a registered journalist at the Media centre you’ll get access to a list of
interesting contacts for interviewing or help around Åland/Mariehamn.

TSR MARIEHAMN AND COVID-19
Here at The Tall Ships Races Mariehamn 2021, we carefully follow the development of
the Covid-19 situation. As a local project organisation we have a marginal impact on
national regulations created due to Covid-19, but our close relationship with regional
officials gives us flexibility and adaptability to arrange a Corona-safe event summer
2021.
As of now, nobody can with certainty say where the pandemic will be at summer 2021.
Our commitment is to fully adhere to all restrictions and regulations followed by the
pandemic, but as these emerge on a weekly basis, there is no way to say now how this
will look like at this point in time.
One of the high priority questions on the table is to ensure a safe harbour for ships and
services for these if a late close down of people movement is ordered due to a rapid
change in the pandemic spread.
Our main goal is to ensure a safe and welcoming event, that adheres to current
regulations and possibilities.

Contact
Please contact our Chief Marketing Manager, Peter Ekholm for more information.
peter@tallshipsmariehamn.ax
+358 24 263

