
LAURA DAVIES SKABER HISTORIE, NÅR HUN STILLER OP I 
SHIPCO MASTERS I SIMON’S GOLF CLUB
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Fire gange majorvinder, Laura Davies, bliver den første kvinde i 
historien, der deltager i en af de tre tours, der hører under Europa 
Touren, når hun stiller op i næste års European Senior Tour- 
turnering, Shipco Masters i Simon’s Golf Club i Nordsjælland.

Laura Davies, Storbritanniens mest succesfulde kvindelige spiller 
i moderne tid, vil officielt tilmelde sig den første udgave af Shipco 
Masters fra 1.-3. juni 2018 og spille på lige fod mod legenderne 
fra European Senior Tour.

Den 53 årige har lagt navn til 45 Ladies European Tour-sejre og 
20 LPGA mesterskaber og har repræsenteret Europa i Solheim 
Cup 12 gange med sejr i de 4.

”Min golfmæssige karriere har udspillet sig sideløbende med mange 
af spillerne, der i dag er på Senior Touren, så jeg ser virkelig 
frem til at teste mine evner mod dem,” siger Laura Davies

”Det er et privilegium at blive inviteret tilbage til Simon’s Golf Club, 
og jeg ser frem til at skabe historie på European Senior Tour.”

European Senior Tour vender tilbage til Danmark for første gang 
siden 2007, og Arne Simonsen, stifter af Simon’s Golf Club, der 
fejrer sit 25 års jubilæum til næste år, er fast besluttet på at 
gøre næste års turnering til en mindeværdig begivenhed.

”Det er ikke første gang, Laura Davies deltager i en turnering i 
Simon ’s Golf Club,” siger Arne Simonsen. ”Vi havde fornøjelsen 
af Laura og hendes LET kolleger i 2008 under Nykredit Masters.” 

”Laura er en fantastisk spiller og har en vidunderlig personlighed, 
og vi ser frem til at byde hende velkommen tilbage til Simon’s 
Golf Club til Shipco Masters.” 

Ian Woosnam har også bekræftet sin deltagelse i næste  
års turnering, og flere af hans Ryder Cup-kolleger vil gøre 
ham følgeskab.

”Laura og Ian er kun to af et antal stjerner, som vil deltage 
næste år, og vi håber at kunne lave flere spillerannonceringer i 
de kommende måneder,” siger Arne Simonsen.

David MacLaren, chef for European Senior Tour, siger:  
”Laura’s deltagelse i denne turnering er en ære for  
European Senior Tour.”

 ”Hun har været en af mine golf idoler siden 1996, og dette 
er endnu et eksempel på, at European Tour og European 
Senior Tour er parate til at udvikle sig med henblik på at 
tiltrække et bredere publikum til golfsporten.”

Med Shipco Masters er det første gang i mere end 10 år, at 
European Senior Tour vender tilbage til Danmark. Med en 
præmie sum på kr. 2.6 mio. og en førstepræmie på kr. 400.000 
bliver Shipco Masters en af de største turneringer på European 
Senior Tour, der er for spillere over 50 år og tæller nogle af 
sportens største legender.


