LOÏCK PEYRON SAMMANVÄVER SIN FRAMTID MED ARTEMIS RACING
ALAMEDA (13 Mars 2014) - Artemis Racing tillkännagav idag att franska seglingslegenden
Loïck Peyron har anförtrott sin framtid till det svenska laget som medlem i designgruppen
och rorsman. Efter sin roll som teknisk coach och rorsman under den 34: e Americas Cup,
tar Loïck med sig sin välkända mångsidighet och unika erfarenhet till Artemis Racing.
Appropå att återförenas med laget kommenterade Loïck "Jag har varit inblandad i två
Amerikas Cup, men alltid bara under det sista året av kampanjen. Det fantastiska med idag
är att jag är med ett team jag verkligen gillar, i början av spelet, när det finns ett tomt papper
och allas huvuden brinner med spänning. Med Alinghi hade jag möjlighet att tillbringa de
sista 12 månaderna med ett lag som hade dominerat Americas Cup ett antal år; och med
Artemis Racing känns det som jag är

involverad i ett lag som kommer att vara den

dominerande kraften i framtiden".
Peyron, som gick med Artemis Racing i 2012, hade en nyckelroll i utvecklingen av gruppens
förmåga att segla AC72 under förra kampanjen.
I en kommentar till sin nya roll "Americas Cup är en berättelse om kommunikation, en
smältdegel av olika kulturer; inte bara i termer av nationalitet, utan även när det gäller
seglingskulturen. Jag gillar att surra överallt, det är så en solo-seglare måste leva, eftersom
du alltid måste ha svaret på någon fråga eller situation. Jag är väldigt glad att figurera som
reserv för rorsman men ser också verkligen fram emot att erbjuda stöd i andra delar av
kampanjen ", säger Loïck.
Loïck är en av de mest erfarna och framgångsrika flerskrovsseglare i historien, efter att ha
korsat Atlanten 48 gånger, inklusive arton på egen hand. Han har en enastående lista av
prestationer: fem ORMA champiton tittlar, sexton Grand Prix segrar, tre solo Transatlantic
Race segrar och två segrar i Transat Jacques Vabre, 1999 och 2005. År 2011 vann han
Barcelona World Race i en Monohull, fortsatte med att vinna Trophée SNSM, för att sedan
sätta rekordet i Round Britain and Ireland ombord på Banque Populair V maxi-trimaran. Den
6 januari 2012 vann han Jules Verne Trophy och sätte rekordet för den snabbaste
världsomseglingen någonsin på bara 45 dagar med Banque Populaire V.
Den 35: e Americas Cup blir hans tredje kampanj. År 2010, var Loïck med som skeppare på
Alinghi, den schweiziska utmaningen för den 33: e Americas Cup. Innan han började hos

Artemis Racing för den 34: e Americas Cup var han skeppare på Energy Team Frankrike i
2011-12 Americas Cup World Series (ACWS).
Rorsman Nathan Outteridge kommenterade "det är bra att vi har kunnat behålla så mycket
talang från den senaste kampanjen för att behålla samspelet. Att kunna utnyttja Loïcks
oöverträffade erfarenhet av flerskrovssegling, och hans koppling inte bara till seglarna men
till designers också, är en stor expertis att ha inom laget ".
Artemis Racing fortsätter att utvärdera kriterierna för nästa Americas Cup och är under tiden i
full fart att bygga ett vinnande lag baserat på erfarenhet, talang och samverkan.

