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Til norske seilforeninger, klubber og seilerentusiaster 

 

 

         Oslo, februar 2013 

Miljøseilasen "The Blue Planet Odyssey" 

Den første globale seilas med start i Norge . 

Vi ønsker med dette å informere om den globale seilasen Blue Planet Odyssey (BPO) som vil bli et av 

de større seil evenementer som arrangeres for langturseilere. Vi har vært så heldige å få lagt en av 

startene til Norge, noe som vil være historisk og vil sette Norge som seildestinasjon på kartet 

internasjonalt. 

Seilasen er et initiativ for å rette oppmerksomhet mot global oppvarming og verdenshavenes 

betydning. Våre arktiske områder er spesielt utsatte og en del av seilasen vil derfor legges med start i 

Norge og Svalbard før den går videre i Amundsens kjølvann gjennom Nordvest passasjen.   

Seilasen starter på alle kontinenter og vil gå over flere år. Den har allerede fått stor oppmerksomhet i 

verdenspressen. 

BPO er et ikke kommersielt initiativ, men med sterke globale aktører bak seg. Initiativ taker er Jimmy 

Cornell, kjent som mannen bak ARC og en rekke andre store seilarrangmenter. 

BPO vil være av stor interesse for Norge, og vi henvender oss direkte til alle norske seilforeninger og 

andre seil interesserte for å presentere og informere om BPO.  

 

Detaljert presentasjon av BPO finnes på  www.blueplanetodyssey.com  

http://www.blueplanetodyssey.com/
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BPO og Norge 

Arrangementet vil få stor betydning for Norge. Både generelt som seilnasjon og i fht direkte virkninger 

for gjestehavner og anløpshavner. Vi peker på noen få her; 

 Publisitet i internasjonal presse og media 

 Mulighet for lokale aktører til profilering av tjenester og varer 

 Direkte nytte for handel og service næringer. Seilasen vil ha 2-3 offisielle stopp/arrangementer 

i Norge, og vi regner med mange besøkshavner der det ikke blir arrangementer i regi av BPO.  

 

 

Arrangementet i Norge 

Boreal Yachting planlegger den norske delen av arrangementet. Charter- og opplevelsesselskapet 

Boreal Yachting er stor innen arktisk seiling og er lokalisert i Tromsø. Har deres klubb ønske om å 

bidra til arrangementet på en eller annen måte eller sitter på andre ideer, ta gjerne kontakt med Boreal 

Yachting.  

Deltagere og interessenter kan gjerne ta kontakt med Boreal Yachting om ønskelig. Send email til 

post@boreal-yachting.com eller ring oss på mobil 993 81 360. Ønsker klubber en presentasjon av 

BPO kan dette gjøres av Boreal Yachting 

 

Norske deltagere i BPO 

Vi håper og tror det vil være mange deltagere i BPO fra Norge. Dere bør følge med på noen viktige 

linker 

Generell informasjon om BPO finnes på www.blueplanetodyssey.com  

Vi vil anbefale en uforpliktende pre-registrering, så snart som mulig, da dette også reserverer plass i 

seilasen. Du vil da bli kontaktet personlig fulgt opp. 

Vi håper BPO vil inspirere mange norske seilervenner. 

 

Sjøen for Alle – Møt Jimmy Cornell 15 og 16 Mars 

Jimmy Cornell initiativtaker til BPO og "gudfaren" for moderne langtur seilas og vil presentere BPO 

under Sjøen for Alle. Han har selv seilt jorden rundt 3,5 gang, stiftet ARC, og har jobbet som journalist 

i BBC i en årrekke. På Sjøen for Alle blir det mulig å treffe han personlig og stille spørsmål knyttet til 

seilasen. Foredaget hans er innsiktsfullt og inspirerende også for de som ikke har tenkt å seile BPO. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ivar M. Bertelsen 

Stedlig representant for BPO 

Epost; post@boreal-yachting.com  

Mobil   993 81 360. 
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