Pressemeddelelse
København, den 22. august 2006

Slå et slag for WWF Verdensnaturfonden.
Årets underholdende golfbegivenhed
på gadeplan.
Hullerne rykkes op og fairwayen rulles ud i Københavns gader og
stræder. Det sker søndag den 27. august kl. 14-18, hvor det nye
spil Streetgolf kan opleves live, når ni hold stiller hinanden stævne
til fordel for WWF Verdensnatur-fonden.
Spillet Streetgolf fejrer den danske lancering søndag den 27.
august 2006 kl. 15-18. Her dyster ni hold i Streetgolf ved et
velgørenhedsarrangement i indre København. Overskuddet går
ubeskåret til WWF Verdensnaturfonden.
Driving range på Rådhuspladsen
Kick off ﬁnder sted kl. 15 på Rådhuspladsen, hvor generalsekretær
for WWF Verdensnaturfonden Kim Carstensen byder velkommen.
Desuden kan publikum benytte eftermiddagen til selv at prøve
Streetgolf af på den opsatte driving range på Rådhuspladsen.
Publikum kan også vælge at følge slagets gang, når de til formålet
opstillede hold prøver kræfter med spillet på følgende seværdige
lokationer: Gråbrødre Torv, Nytorv, Gammel Strand, Højbro Plads,
Nikolai Kirke, Nyhavn ved Havnegade, Langelinie ved Den Lille
Havfrue og Ved Stranden.
De ni hold spiller først og fremmest om æren, mens sponsorater
og andre tiltag på dagen skal generere midler til fordel for WWF
Verdensnaturfonden.
Streetgolf – et spil for alle
Streetgolf er en ny sportsgren for alle aldre, hvor spillet består,
men omgivelserne skiftes ud. Byen eller andre settings bliver en
fantasifuld legeplads for udøverne, da spillet kan spilles hvor som
helst og når som helst.
Den københavnske stenbro, stranden eller villavejens hyggelige
pladser er alle oplagte steder at byde venner og familie op til et
slag Streetgolf – og glem alt om medlemskort til en fancy klub, det
komplette golfsæt, caddien og den ternede blazer! Streetgolf er golf
på gadeplan. Golf med en skæv vinkel og en ny tilgang. Reglerne er
simple, dog kræver spillet en smule basisudstyr i form af et par jern
og en putter), en streetgolf-bold (designet i silikone og neopren) og
et ﬂaghul – derfra er det blot om at træne hole-in-one!
Mere info om spillet, regler, udstyr og forhandlere ﬁndes på
www.streetgolf.dk Kontakt kan ske til Streetgolf ApS pr. telefon
70201974 eller til PR-bureau Press Point pr. telefon 46996411.

www.streetgolf.dk

27. august 2006 Kl. 15-18

FORE!

Et velgørenhedsarrangement
i Københavns gader til fordel
for WWF Verdensnaturfonden
Søndag den 27. august 2006 rykker vi hullerne op og ruller fairwayen ud
på byens torve og stræder. Streetgolf er et nyt spil med en skæv vinkel.
På 9 steder i København får du lejlighed til at se dette nye spil i action.
Der spilles til fordel for WWF Verdensnaturfonden. Rådhuspladsen
danner ramme om kickoff, prøve af spillet og præmieoverrækkelse.
Hul 1: Nytorv · Hul 2: Gl. Strand · Hul 3: Højbro Plads · Hul 4: Ved Stranden
Hul 5: Nikolaj Kirke · Hul 6: Gråbrødre Torv · Hul 7: Vor Frue Kirke
Hul 8: Nyhavn/Havnegade · Hul 9: Langelinie

Ruten » De 9 huller
HUL 1

Skindergade
Nygade
Strøget

Vestergade
Gl. Torv

HUL 2

Højbro Plads

Læderstræde

HUL 3

Købmagergade

Amagertorv
Strøget

Nytorv
Frederiksberggade
Strøget

Gl. Strand

Læderstræde
Højbro Plads

Slotsholmskanalen
Christiansborg
Slotskirke

Rådhusstræde

Thorvaldsens museum

HUL 4

Nikolaj Plads

HUL 5 Østergade
Strøget

HUL 6
Skindergade

Højbro Plads
St. Kirkestræde
Nikolaj Kirke

Gråbrødre Torv

Ved Stranden

Højbro Plads

Slotsholmskanalen

Klosterstræde

HUL 7

HUL 8
Fiolstræde
Vor Frue Kirke

Nyhavn

HUL 9

Holbergsgade

Den lille Havfrue

Nørregade
Langelinie
Havnegade

Skindergade

Billeder kan downloades fra: www.streetgolf.dk/presse.php

