KALMAR FRISBEE KLUBB
INBJUDER STOLT TILL DEN 31:e UPPLAGAN AV …

HÖSTKASTET
ETT DRAMA MED ANOR I TRE AKTER!
Alltsedan 1988 har frisbeespelare av alla de sorter rest till vackra Kalmar för
att avsluta säsongen på ett värdigt sätt. Evenemanget samlar alltid delar av
den svenska eliten liksom flera nybörjare årligen. Signum för helgen är just
trivseln och de spännande och bra tävlingarna som sker i en välkomnande
anda. De tre vitt skilda grenarna skapar den där goa allroundkänslan!

När:

Helgen 22 - 23 september 2018.

Var:

I Kalmar där vi spelar DISCGOLF i Skälby, SCF på Bergaviksfältet
och DDC på Södra Utmarken.

Klasser:

Open, Dam, Herrjunior, Damjunior.

Licens:

Höstkastet är en sanktionerad allroundtävling vilket kräver licens.
Eftersom det dock inte är ett mästerskap så får man tävla även
med licens från discgolf- respektive ultimateförbundet.

Kostnad:

Avsett deltagande i en, två eller tre grenar:
Open och Dam 200 :Herr- och Damjunior 100 :-

Anmälan: Anmäl via tävlingens egna hemsida som finns länkad på Kalmar
FK:s hemsida senast den 19/9.
Betala samtidigt startavgiften till pg 3917 31-7 eller
Swisha till 123 465 7193.
Vid utebliven start betalas inte startpengen tillbaks.
Efteranmälan är okej, men då tillkommer 50 :- oavsett klass.

Schema:

Se tävlings hemsida för helgens spelschema.

Middag:

En tradition är att många av oss avrundar sista allroundhelgen
med att gemensamt gå ut och äta på lördagskvällen till
självkostnadspris. Mer info några timmar innan.

Priser:

Topp tre i alla klasser och grenar får den unika HK-plaketten. I
allrounden belönas de tre bästa med pokaler.

Boende:

Kalmar FK ordnar ingen logi utan vi rekommenderar stadens
hotell eller vandrarhem vilka genom åren fått goda betyg.

DDC-tour: Den Svenska DDC-touren avslutas i och med Höstkastet. Detta
innebär ännu ett spännande moment, dessutom med egen
premiering.
Ansvar:

Alla deltagare spelar under eget ansvar hela helgen. Arrangören
kan inte belastas för eventuella tillbud.

Frågor:

Känn dig välkommen att fråga HK:s TD Peter Karlsson. Svarar
lättast på mail via peter.karlsson@ksgyf.se eller möjligen på
mobil 073 20 11 689

