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Saab huvudsponsor för Gothenburg Horse
Show och FEI EM i Ridsport Göteborg
2017!
2017 genomför Göteborgs evenemangs- och arenabolag Got Event två stora
ridsportevenemang. Den 21 – 26 februari är det dags för årligen
återkommande Gothenburg Horse Show i Scandinavium och mellan den 21 27 augusti genomförs FEI EM i Ridsport Göteborg 2017 på Ullevi, Heden och i
Slottsskogen. Nu är det klart att Saab blir en av huvudsponsorerna.
Lotta Nibell, vd på Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag Got Event:

– Vi är väldigt nöjda och glada över att välkomna Saab som partner till både
Gothenburg Horse Show och FEI EM i Ridsport Göteborg 2017. Både Got
Event och Saab delar en passion för skicklighet, trygghet och framåtanda
vilket är något som verkligen förenar människor inom hästsporten världen
över.
FEI EM i Ridsport Göteborg 2017 är inte bara ett av Sveriges största
sportevenemang utan även ett av Europas största sportevenemang under
nästa år.
Sebastian Carlsson, kommunikationsdirektör på Saab:
– Saab förknippas av många med bilar och militärt flyg. Vi vill öka kunskapen
i Sverige om vad Saab verkligen gör – vi gör inte bilar och är betydligt
bredare än militärt flyg. Vi behöver kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft,
inte minst bland kvinnor. Därför gör vi en storsatsning på vårt varumärke i
Sverige, bland annat genom ett mångårigt och brett samarbete med
ridsporten.
Samarbetsvtalet med Gothenburg Horse Show sträcker sig över tre år.
Tomas Torgersen från Got Event är tävlingsledare för både Gothenburg Horse
Show och FEI EM i Ridsport Göteborg 2017:
- Det är så klart oerhört roligt att Saab engagerar sig så brett inom ridsporten.
Samarbetet ger oss fina möjligheter att fortsätta utveckla Gothenburg Horse
Show som ett av världens främsta ridsportevenemang. Att de dessutom
engagerar sig i ett stort mästerskap som EM känns extra värdefullt. Det blir
ett spännande möte mellan högteknologi och hästar som vi tillsammans med
Saab säkert kan göra mycket av.
För mer information vänligen kontakta:
Lotta Nibell, vd Got Event
070 - 770 00 38
Tomas Torgersen, tävlingsledare Got Event
072 - 522 53 43

Mikael Persson, PR- och informationsansvarig Got Event
031-368 43 02, 070 -761 18 89
Kontakt Saab
Saab Press Centre, +46 734 18 00 18
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Startade 1977
21 – 26 februari, 2017
3 discipliner
250 ryttare
300 hästar
320 funktionärer
89 000 ridsportfans i Scandinavium

gothenburghorseshow.com
FAKTA FEI EM i Ridsport Göteborg 2017
•
•
•
•
•
•

21 - 27 augusti, 2017
4 discipliner
300 av Europas bästa ryttare och kuskar från 30 nationer
590 hästar
1000 volontärer
27 000 ridsportsfans på Ullevi dagligen

gothenburg2017.com

Gothenburg Horse Show är en av världens ledande inomhustävlingar i
ridsport och är ett evenemang som återkommer årligen. Sedan starten våren
1977 har över 3 miljoner hästälskare besökt evenemanget. Tävlingarna
arrangeras av Got Event AB på uppdrag av FEI, det internationella
ridsportförbundet, samt Svenska Ridsportförbundet. Vi samarbetar även med
hästsportmässan EuroHorse i Svenska Mässan.
2021 års tävlingar genomförs 31 mars-4 april.

www.gothenburghorseshow.com

