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Ny dansk golfportal på 19hul.dk 
 
19hul.dk er en ny dansk hjemmeside om og med golf, hvor der er en bred dækning af golf fra ind- og 
udland. Som et nyt tiltag er der også en jobsektion med jobs indenfor golfbranchen. 
  
På www.19hul.dk finder man daglige golfnyheder herunder dækning af alle runder på de førende tours for 
damer og herrer. Der er også link til leaderboards, og man kan se ugens sendetider for Viasat Golf og C 
More Golf. 
 
Den primære drivkraft bag 19hul.dk er Peter Damgaard, som de seneste 15 år har arbejdet med golf på 
mange niveauer. Heriblandt golfturneringer for professionelle og amatører samt spillermanagement for en 
række af Danmarks bedste golfspillere, ligesom han har skrevet om golf de seneste år. 
 
- Der findes allerede en del danske golfmedier og flere danske hjemmesider om golf. Vores ambition er at 
lave et godt supplement til de eksisterende medier. Vi vil gøre det lidt anderledes, ligesom der er en række 
nye anderledes tiltag på vej. En jobportal for golfbranchen er lanceret, og det er i øvrigt gratis at få sin 
jobannonce på 19hul.dk, siger Peter Damgaard. 
 
Stem på Årets danske golfspiller 2015 
Blandt de nye tiltag på 19hul.dk er også en afstemning, hvor golffans kan kåre Årets danske golfspiller 2015.  
 
Der er fire nominerede - Emily Kristine Pedersen, Nicole Broch Larsen, Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen - 
men man kan også stemme på en anden valgfri spiller. 
 
- Vi har i forvejen den ærefulde Gyldne Golfbold, som uddeles af Sportsjournalisternes Golf Klub. Vores nye 
kåring er ikke en konkurrent til Den Gyldne Golfbold, da dette er en fanpris, og der er ingen jury, siger Peter 
Damgaard. 
 
Man kan læse mere og afgive sin stemme på www.19hul.dk 
 
 

-------------- 
 
 
Ved spørgsmål er I velkommen til at kontakte Peter Damgaard på tlf. 93 84 75 19 eller info@19hul.dk  
 
Denne pressemeddelelse og logo kan hentes på www.19hul.dk/presse  
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