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Team Offshore Racing er action og entusiasme igjennom båtracing på høyeste nivå! 
Vi byr på hastigheter opp imot 170 km/t. Båtene er 24 fots katamaraner laget for offshore racing. 
De fleste løpene foregår utaskjærs i bølger høyere en de fleste vil klare å håndtere. Ekstremt god 
balanse i båt, samt oppsett og kjøreteknikk gjør dette mulig. Det er her vi virkelig kan se forskjell 
på hvem som «kan kjøre båt»! 

3-C er en internasjonal båtklasse, som i dag er Norges største og mest spektakulære 
offshore-klasse. Båtracesesongen starter i mai og varer helt ut september. Båtracene er en 
miks av høyhastighet på flattvann og offshore, med baner innaskjærs og utaskjærs. Været 
spiller mye inn på hvilket oppsett båtene må ha for å kunne komme først i mål. For å vinne 
må man ha raskest båt, samt navigere seg riktig gjennom banen. Mannskapet i båten består 
av 1 pilot og 1 navigatør.

For å lykkes settes det store krav til:
• Talent
• Kunnskap/erfaring
• Økonomi

Teamet har over flere år opparbeidet seg kompetanse og erfaring, 2018 ble ett forrykende år 
med flere gjeve titler med vår mest meriterte båt C-55!

«Vi er b   Tracing….. vi gj   r det offshore»

C-29
Pilot: Anders Wessel Pettersen
Navigatør: Kjetil Christoffersen
 Håkon Christoffersen
Klasse: 3-C
Båt: Twister 
Fot: 24
Motor: Mercury 200XS
Fart: 90 knop+

C-55
Pilot: Erik Sunnblad Johansen
Navigatør: Robert Aunvik
Klasse: 3-C
Båt: Twister
Fot: 24
Motor: Mercury 200XS
Fart: 90 knop+



www.teamoffshoreracing.no

2019 blir ett meget spennende år:
Team Offshore Racing stiller enda sterkere 
enn noen gang! 
C-29 kommer med en helt ny båt som skal 
ta opp kampen sammen med en yttligere 
oppgradert C-55, som allerede har markert 
seg sterkt internasjonalt!

En fantastisk 2018 sesong er over:
Vi er meget stolte over hvordan Team 
Offshore Racing har vært med å prege 
racesesongen med topp plasseringer 
innenlands og utenlands!

Viktige resultater i 2018:

• EM gull
• NM gull
• Norges-Cup gull 



Messer/Eventer
Team Offshore Racing er synlige på diverse messer og eventer. Vi ønsker å levere høy kvalitet 
med fokus på båtracing og ikke minst våre samarbeidspartnere.

Hva kan vi tilby våre samarbeidspartnere:

• Mulighet for profilering på båter, bannere, klær, web, 
 sosiale medier osv.
• Opplevelse av racing på nært hold.
• Samhold, spenning og prestasjonskultur.
• Teamet stiller opp på ulike arrangementer i regi av 
 samarbeidspartnere.

Bildene er fra Norges største 
båtmesse «Sjøen for Alle 2018»

KUrs
Team Offshore Racing er en sterk bidragsyter til årlige gjennomføringer av nødvendig sikkerhetskurs, 
samt Turtle-Test. Alle som stiller i båt med lukket cockpit må bestå dette kurset for å kunne delta i 
race.
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F    lg Team Offshore Racing:
Media og profilering er viktig og Team Offshore Racing har flere dedikerte hjelpere i teamet som 
håndterer oppdateringer igjennom:

• Film • Foto • Websider • Sosiale medier • Blogg

Alt dette slik at du kan følge oss best mulig i jakten på seier! 

Kleskolleksjon
I samarbeid med Proffsport Teamtøy AS har Team 
Offshore Racing sin egen kleskolleksjon som kan 
kjøpes på proffsport.no 

Nyhet: Vi tilbyr mulighet for ekstra firmaprofilering 
på teambekledning til kommende sesong.



Kontakt info

TEAM OFFSHORE AS
Orerikveien 1
3070 Sande
NORWAY

 Org: 918 965 343

Mail: post@t-o-r.no

FØLG OSS PÅ:

Team Offshore Racing trenger din st    tte!


