Projekt:

Quattro Race Danmark – 2021
Lej en LiteQuattro for en sæson, få nye oplevelser som klub – og
deltag i helt ny løbsserie.
Vi er gået sammen for at skabe noget nyt i dansk roning - Ny bådtype, nye
oplevelser og nye konkurrencer. Bådene leveres med årer og vogn som ét sæt.
Vi har skabt en unik mulighed for at leje båden for en sæson, med mulighed for at
købe båden efter sæsonen. Ingen købsforpligtelse. Båden kan leveres tilbage.
Sammen med deltagende klubber vil vi arrangere en sæson med konkurrencer og
løb på forskellige distancer og farvande samt andre ture og aktiviteter.

Bådtypen er LiteQuattro Open Water. Den fleksible, stabile og hurtige 4’er med
styrmand fra Liteboat. En båd, der ikke er en coastal båd, ikke er en inrigger og ej
heller en traditionel outrigger.
MEN en båd, der kan gå til havs, udstyret med to indbyggede lænse-systemer.
Båden er stabil, let og hurtig, samt stiv og stærk i sin konstruktion.
Dimensioner: 11 m lang, 87 cm bred og 90 kg.
Til sammenligning med en Coastal 4X er LiteQuattro 0.5 m længere, 44 cm smallere
og ca. 50 kg lettere. I forhold til en inrigger er båden ligeledes smallere, lettere og
hurtigere.
To både i en: Med det fleksible rig-system kan båden på under 5 minutter skiftes
om fra en dobbeltfirer (sculling) til en firer (sweep).

Som klub vil I få en ny spændende båd, som vil øge antallet af dage om året, hvor I vil
kunne ro scullere/outriggere og få kvalificeret træning.
En stabil og perfekt platform til at lære at ro med to årer, samtidig med at bådens
fartpotentiale er en udviklingsplatform for jeres motions- og kaproere - hvad enten de i dag
ror inriggere eller outriggere. Båden vil også være en god træningsbåd for eliteroere, som
med en LiteQuattro vil kunne øge antallet af ro-dage i sæsonen.
Endelig vil båden kunne introducere flere medlemmer til open water og coastal roning. Et
moderne design og hele ro-oplevelsen vil også kunne trække flere helt nye medlemmer til
klubben.
Se Youtube video af båden HER

Vi har skabt en unik mulighed for at
leje båden for en sæson til 47.500 kr.
Med mulighed for at købe båden
efter sæsonen for 125.000 kr. inkl. rig
og årer til sculling samt vogn.
Der er ingen købsforpligtelse. Båden
kan leveres tilbage.
Man kan også købe båden ved
sæsonstart for 156.000 kr. alt inkl.

Aktiviteter og Konkurrencer: Måske i helt ny løbsserie?
Vi starter med tilpas mange både til, at vi kan ro konkurrence med og mod
hinanden, og lave fælles aktiviteter. Vi vil planlægge sammen med klubberne.
Nogle forslag kan være:
• En løbsserie med 6-8 konkurrencer og løb fordelt udover sæsonen i
Danmark.
• Som en bådklasse ved allerede eksisterende løbsarrangementer. Fx i
forbindelse med Venø Rundt, Copenhagen Harbour Race, SPP, vores egne
løb og events samt andre gode forslag fra de deltagende klubber i Quattro
Race Danmark.
• Med flere løb hver gang. Fx herrer, damer og/eller mix med distancer fra 5
til 25 km – og måske med en samlet vinder af løbsserien ”Quattro Race
Danmark 2021”.
• LiteQuattro bådene findes også i andre europæiske lande, hvorfor et løb i
DK kan være et ”international meet”.

KONTAKT os for nærmere dialog.
Det er nogle superlækre både skabt til det danske
klubliv, til vores kystnære ro-farvande samt til
udvikling, motion, turroning og konkurrence – i en og
samme båd. Det vil også give jeres klub mulighed for
indtægtsskabende firma-arrangementer.
Vi gør det muligt at leje bådene for en sæson til en
pris, hvor mange kan være med. Der er ingen
købsforpligtelse. Bådene vil da indgå i den næste
sæson (2022), hvor vi forhåbentligt vil udbygge
antallet af både og løbsserien i takt med interessen.
En del klubber vil nok vælge at købe båden, når de
har erfaret bådtypens potentiale. I så fald ”tjener”
man en stor del af lejen tilbage.
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