 En del af Gadeidrættens Dag 
Hvad: 
Se et imponerende show, lån og lær at stå på rulleskøjter sammen med verdens bedste
rollerbladere.
Hvor: 
Fælledparkens Skatepark, 
Edel Sauntes Allé 3, 2100 København.
Hvornår: 
Lørdag Den 20. Juni 2015 fra 12:00 til 22:00.
Om eventet:
Dette event fejrer det at stå på rulleskøjter og alt hvad der er fedt ved det. Vi vil gerne invitere alle til
COPENHAGEN Blade Days. En dag med konkurrencer, shows, workshops og gode stunder med hjul under
fødderne. Hoved eventet er en professionel konkurrence med nogen af verdens bedste udøvere fra hele
verden.
Men du behøver ikke være pro for at køre den dag. Der vil være rig mulighed for at låne rulleskøjter og få
gode råd af de professionelle udøvere. Børn og unge kan deltage i begynder konkurrencer inden for
balance, fart og simple tricks på deres niveau.
Der ud over vil du kunne lære at bygge din egen rampe i træ som du kan afprøve lige bagefter, med hjælp
fra Made By Kids.
Lørdagens Program:
12:00 – Rulleskøjte workshops & boder åbner
12:30 – Byg din egen rampe workshop åbner
13:00 – Begynder konkurrence – Balance
14:00 – Begynder konkurrence – Fart
15:00 – Junior (16år) best trick konkurrence
16:00 – Begynder konkurrence – Tricks
17:00 – Stort professionelt show & Konkurrence
22:00 – Tak for idag
Bag om eventet:
Eventet er arrangeret af os: Rollerblade Association Denmark (RAD). Vi er en Københavnsk placeret
rulleskøjte forening. Vi har siden 2009 lavet forskellige rulleskøjteundergrundsevents, fx: Nørrebro
mesterskabet: ‘Nørrebro Meltdown’ og det traditionsrige gade event ‘COPENHAGEN Real Street’ som
startede helt tilbage i 2001. Vi har gennem de sidste 3 år oplevet en nedgang i antallet af nye unge
rollerbladere, det satte vi os for at gøre noget ved; hvilket i første omgang har resulteret i; ‘COPENHAGEN
Blade Days.

Samarbejdspartnere:
➔ Eventet er drevet 100% af frivillige og kunne ikke eksisterer uden alle de menneskers gode og
hårde arbejde.
➔ Vores hovedsponsorer er: 
Dansk Rulleskøjte Union (DIF), Gadeidræt | Nordeafonden,
Skatepro.dk og Xsjado Blades.
➔ Der ud over samarbejder vi med: 
Skatesolution, Loco Skates, adidas Originals, Ennui,
Grindhouse, Adapt Brand, Arcena, Haitian Magazine, Hal 12, Hedon Skate, Shaped By The Cold,
This Is Soul, Dirt Box, Hang Losers, Valo Skates, The Blackjack Project, Guerreros, Logik & co.
samt Southern Scum
Læs mere om eventet : 
www.bladedays.dk
Billeder and logo: 
http://www.bladedays.dk/presse/
Video: 
https://vimeo.com/130303128
Læs mere om gadeidrættens dag: 
http://gadeidraet.dk/omplatformen/gadeidraettensdag/
Kontakt os på: 
hello@bladedays.com
eller telefon 26 27 53 05 / 60 62 43 50

