
 

 

Pressmeddelande april 2019 
Point 65 och Match i samarbete 

Singelpaddling ska ge heta sommarflörtar 
Singel och sugen på ett vått äventyr? I sommar bjuder Point 65 in till singelpaddling tillsammans 
med datingsajten Match. Paddlingen utgår från Point65 Kayak Center mellan Karlbergsbron och 
Pampas Marina och leds av en guide genom Stockholm vackra kanaler. Tillbaka på marinan 
avslutat med en grill, och kanske väntar också kärleken? 

Sverige är ett av världens singeltätaste länder och flest singlar bor det i Stockholm. Det är också  
huvudstaden som ledande kajakkedjan Point 65 utgår från när det bjuds in till singelpaddling till 
sommaren. Paddlingen genomförs varje fredag under juni, juli och augusti och är öppet för singlar 
redo att spendera kvällen i en kajak.  

En guide leder sällskapet genom några av stadens vackraste kanaler och passerar sevärdheter som 
stadshuset, Långholmen och Karlbergs slott. 

– Vi tror att paddling i vår fantastiskt vackra stad är en perfekt aktivitet för singlar. Man kan 
småprata om det man ser eller om själva paddlingen, men ändå hinna spana in varandra, säger 
Richard Öhman på Point 65. 

Det krävs ingen förkunskap och nybörjare såväl som erfarna paddlare är välkomna. Paddelturen 
arrangeras exklusivt för singlar.  

När? Kl 17.30-19.30 varje fredag i juni, juli och augusti. Följande datum är eventet öppet 
exklusivt för medlemmar i Match: den 14 juni och den 28 juni (för 50+). 

Var? Point65 Kayak Center, Ekelundsvägen 26 i Solna. 

Pris 399 kr/person inkl utrustning, guide, mingel med tilltugg och alkoholfri dryck. Det är 
valfritt att ha med egen dryck. 

Anmälan Anmäl er genom https://point65.se/pages/hyrkajakstockholm-singelpaddling 
Medlemmar som vill anmäla sig till Match exklusiva event gör det via Match hemsida. 

För mer information, gå in på www.point65.se  

För högupplösta bilder och film, gå in på 
https://drive.google.com/open?id=1ycK3GHrxC2xKVWoiQIzx9sZ2UruhRdPW 

För mer information, kontakta: 
Richard Öhman, grundare Point 65, 070 756 33 26, richard.ohman@point65.se 
Emélie Fauque, Nordics Markets Manager Match, 070 76 032 12 00, e.fauque@meetic-corp.com 
Karin Pontén, Vår PR-byrå, 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 

Point 65 Kayak Centers, hemsida: www.point65.se  
Point 65 Kayak Centers är Sveriges ledande kedja av upplevelsecentrum där man under trygga former kan köpa kajaker 
och tillbehör, hyra kajak, genomgå paddlingskurser och följa med på organiserade paddlingsturer.  
Point 65 Kayak Center finns på 15 orter runt om i Sverige. 
  
Point 65 Kayaks Sweden, hemsida: www.point65.com 
Point 65 Kayaks Sweden, grundat 1996, är Skandinaviens ledande kajakvarumärke och en av världens snabbast växande 
kajakföretag med försäljning till mer än 30 länder. Paddlingslegenden Nigel Foster är utvecklingsansvarig på Point 65. 
Point 65 erbjuder ett brett sortiment av kajaker och tillbehör. Bland annat de innovativa delbara Falcon Tequila! Martini, 
Mercury & KingFisher till prisvärda instegskajaker och avancerade turkajaker. 
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