St. Patrick's Day – 3 Legged Charity Race 2019
*Søndag den 17. marts 2019, København, Danmark*
Det årlige 3-Legged Charity Race finder sted for 19. gang i København, søndag den 17.
marts 2019. Med denne unikke tradition indsamles penge til velgørenhed, samt fejring
af den irske helligdag. Arrangementet, der er sponsoreret af Guinness, har sat
København på listen over en af de bedste steder i verden til at fejre St. Patrick's Day.
Løbet kræver færdighed og balance, da det indebærer at være bundet sammen ved anklerne til en villig
partner, også kendt som et 3-benet løb. Deltagerne vil blive bedt om at bevæge sig med en jævn hastighed
mellem 5 forskellige pubber i Københavns centrum. Løbet gennemføres ved at drikke en halv pint øl på
hver pub.
Ifølge arrangør Siobhán Kelleher-Petersen; "Siden vi startede som fundraiser i 2007, har vi indsamlet over
460.000 DKK til forskellige velgørende organisationer, og i 2019 er vores mål at nå over ½ millioner kroner i
samlede donationer. Vi er meget stolte af igen at donere midler til Danske Hospitalsklovne, Laura LynnIrelands Children’s Hospice og CCAFO i Cambodia."
Siobhán ønsker samtidig at takke hovedsponsorerne for arrangementet; "Guinness har hvert år været en
meget generøs sponsor, og deres fortsatte engagement giver os mulighed for at videregive 100% af
donationerne til vores velgørende organisationer. Samtidig skal lyde en speciel tak til alle pubber på ruten
for deres fantastiske støtte hvert år."

Løberne på vej til målstregen.
Amagertorv, København, St. Patrick’s Day 2018

Løbsdeltagere bliver bedt om at donere mindst 75 DKK pr. person (150 DKK pr. hold) for at deltage i løbet.
Registrering starter kl. 12:00 på Kennedy's Irish Bar, Gammel Kongevej 23. Efter registrering bliver
deltagerne bedt om at gå direkte til Axeltorv.
I 2019 skal der lyde et stort velkommen til Axelborg Bodega. På St. Patrick's Day, fra kl. 12:00-16:00 vil
denne traditionelle danske bodega få et irsk touch. Opstartsfesten starter kl. 12:00, og der vil være salg af
merchandise og mulighed for ansigtsmaling, samt en rigtig festlig atmosfære, alt imens vi gør deltagerne
klar til løbet. Den traditionelle binding af benene finder sted i Start Pavillonen uden for Axelborg Bodega,
hvor løbet officielt starter kl. 14.00.
The 3-Legged Charity Race 2019 passerer gennem følgende pubber:
•
•
•
•
•

1. stop - The Shamrock Inn, Jernbanegade 7
2. stop - Pub & Sport, Vester Voldgade 7-9
3. stop - The Globe, Nørregade 43-45
4. stop - Victoria Pub, Gammeltorv 24
5. stop/Finish Line -The Dubliner, Amagertorv 5

Selvom man ikke har planer om at deltage i løbet, er alle velkomne til at deltage i festen ved Axelborg
Bodega.
Du kan støtte os ved at købe din St. Patrick's Day party hat og t-shirt eller få noget at drikke i baren. Hvis
du ikke kan deltage, men stadig gerne vil bidrage, kan du sende en Mobile Pay donation (71440).
Indsamlingsperioden er åben fra 8. marts t.o.m. 18. marts 2019 og 100% af donationerne videregives
direkte til de 3 organisationer.
The 3-Legged Charity Race er en non-profit forening, der drives af frivillige fra det dansk-irske samfund og
venner.
Presse: Hvis du ønsker mere information om løbet eller ønsker at se billeder af de tidligere års
arrangementer, kan du besøge: www.paddysday.dk, www.facebook.com/paddysdaydk eller mail info@paddysday.dk
Yderligere pressemeddelelser eller anmodninger om interviews kan sendes på mail til Siobhán KelleherPetersen på: info@paddysday.dk eller på telefon +45 50149814.

