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Point 65 Kayak Center och Spraydate hoppas på glödande möten: 

Singelpaddling ska ge heta sommarflörtar 

Sverige är i dag ett av världens singeltätaste länder och antalet ökar. Nu startar 
kajakkedjan Point65 Kayak Centers i samarbete med Spraydate singelpaddling i landets 
singeltätaste stad, Stockholm. Varje onsdag är singlar välkomna att mingla, paddla på några 
av stadens vackraste kanaler och njuta av sevärdheter från vattnet. Sedan väntar en het grill 
på Point 65 Kayak Center i Solna. 

– Vi tror att paddling är ett bra sätt att finna kärleken. Lite rofylld paddling i romantiska 
kanaler toppat med en barbecue borde fungera, säger Richard Öhman, vd på Point65. 

Singeltjejer paddlar i röda kajaker och singelkillar i blå. Varje onsdag kommer Point 65 Kayak 
Center i Solna tillsammans med Spraydate att arrangera singelpaddlingar för stockholmare som är 
redo att tillbringa en kväll i en kajak. Det krävs ingen förkunskap och nybörjare såväl som erfarna 
paddlare kan mötas vid strandkanten. Kvällen avslutas med en grill på kajen vid Point 65 
Kayakcenter vid Pampas Marina i Solna. 

En guide från Point 65 Kayak Center Solna kommer att guida singelpaddlare på Stockholms 
vackraste vatten för att upptäcka huvudstaden från vattensidan. Bland sevärdheterna märks 
Långholmen, Stadshuset och Karlbergs slott. 

– Det finns undersökningar som visar att gemensamma aktiviteter ökar chansen att bli kär. 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. 

Singelpaddlingen kommer att avslutas med en barbecue på Point 65 Kayak Center Solna där man 
kan stifta närmare bekantskap med personer man vill lära känna lite närmare. 

Fakta Point 65 Kayak Centers singelpaddling 

Var? Point 65 Kayak Center Solna, Karlsbergs strand 4. 

När? Varje onsdag kl 18.00 

Kostnad? Singelpaddlingen är gratis, barbequen kostar 80 kr/pers. Ingen föranmälan krävs. 

Point 65 Kayak Center har ett centralt bokningskontor för kajakhyra, kurser och ledarledda 
turer och en central hemsida där man kan välja i en bred meny av hyrkajaker, kurser och guidade 
turer.  

Point 65 Kayak Center finns på följande orter i Sverige: Västerås, Stockholm/Solna, Malmö, 
Norrköping, Göteborg, Gävle samt hyrcentraler i Klarälvsdalen, Lidköping, Saltsjö-Duvnäs och 
Värmdö (Djurhamn). 

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

För bilder, gå in på www.point65.se/press Användarnamn: press Lösenord: admin.              
Bilden ligger i "Images - Action/Lifestyle" under "Lifestyle". 

För mer information, kontakta: 
Richard Öhman, grundare Point 65, 070 756 33 26, richard.ohman@point65.se 
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 i: Göteborg - Norrköping - Stockholm/Solna - Gävle - Malmö – Västerås samt ett antal 
uthyrningsställen runt hela 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 15 olika kajakmodeller, från de innovativa isärtagbara Tequila!,  Martini & Mercury till 
prisvärda instegskajaker i plast och avancerade turkajaker i komposit. 


