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Unga och barn bjuds in när Gothenburg
Horse Show drar igång!
Imorgon är det äntligen dags för många hästälskares höjdpunkt på året
när Gothenburg Horse Show startar i Scandinavium. I år tar Got Event ännu
ett steg för att bredda evenemanget och genom en helt ny ungdomssatsning
hoppas man nå en yngre publik och bjuder därför in skolelever till
Gothenburg Horse Show.
Ungdomssatsningen vänder sig till skolor och föreningar i Göteborg som till
reducerat pris kan gå med sina barn och unga tisdag och onsdag eftermiddag
den 21 och 22 februari klockan 16.00. Biljetterna kostar 30 kronor per elev
(ordinarie pris 150 kronor) och en ledare per 10 elever går med kostnadsfritt.

– Vi har utökat programmet med två kvällar då unga hästar och unga ryttare
får möjlighet att tävla i anrika Scandinavium. Vi hoppas också att det ska
locka en ny och yngre publik även till läktarna, berättar Lotta Nibell, vd på
Got event.
I år forstätter vi även vårt nära samarbetet med Drottning Silvias Barnsjukhus
vilket bland annat innebär att vi skänker 100 biljetter till barn och familjer
som behöver det allra mest . På plats under tävlingarna kan gästerna även
swisha pengar till insamlingsstiftelsen i samband när de tar ett program.
Även organisationen Min Stora Dag kommer vara närvarande under
Gothenburg Horse Show då Got Event bjuder in till en guidad rundtur bakom
kulisserna för en utvald familj.
Varmt välkomna till magiska ögonblick på Scandinavium!

Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några
av Sveriges mest älskade arenor; Bravida Arena, Frölundaborg, Gamla Ullevi,
Scandinavium, Valhallarinken, Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla
Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som
en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.
Vi arrangerar också - tillsammans med Svenska Ridsportförbundet Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för
ridsport.
Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och
underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi
årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för
att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att
skapa magiska ögonblick!
Bolaget omsätter ungefär 160 miljoner kronor, vi bedriver ett aktivt
miljöarbete och vi är miljödiplomerade.

Kontaktpersoner
Mikael Persson
Presskontakt
Kommunikationsansvarig
Presskontakt för frågor som rör bolaget Got Event. Frågor kring
de enskilda evenemangen ställs direkt till arrangören.
mikael.persson@gotevent.se
031-368 43 02

