KALMAR FRISBEE KLUBB
INBJUDER STOLT TILL DEN 33:e UPPLAGAN AV …

HÖSTKASTET
inklusive

SM

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 genuina allroundkänslan!
OBS! Detta år råder speciella förutsättningar. Då SM-veckan ställdes in så
har Höstkastet blivit en av tre tävlingar som istället givits SM-status, hos oss
i SCF samt allroundarnas discgolf.
Vi ber alla att ödmjukt respektera de striktare regler som detta innebär (andra
idrotter har ju fått stryka sina mästerskap helt). Antalet som i år får delta på
såväl HK som SM är begränsat till 50 spelare. När deadline för SM-anmälan
gått ut fanns 28 spelare anmälda till HK - alltså återstår 22 attraktiva platser
för övriga. Dessa är fullvärdiga deltagare av tävlingen, dock kan dessa inte
erövra någon av SM-medaljerna i SCF eller discgolfs allround, men väl de
traditionella plaketterna.

När:

Helgen 19 - 20 september 2020.

Var:

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

Klasser:

Open, Dam, Herrjunior, Damjunior.

Licens:

Höstkastet är en sanktionerad allroundtävling vilket kräver licens
i SDFA (allroundförbundet). I år ett nytt krav alltså!

PDGA:

I år kör vi HK som ett eget event på nivån C-tier. För att ge spelet
ännu mer status så inräknas båda dagarnas golfande. Då kravet
från PDGA för detta är minst 13 hål, så lämnar vi traditionen 12
till just 13 hål istället under söndagen.
OBS! Vi vill att samtliga registrerat konto på Tjing (tidigare
Spinndisc) eftersom scoren i golfen förs där. Det är helt gratis.
Om man inte är van vid detta så hjälps vi år, det är ett enkelt sätt.

Kostnad:

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

Anmälan: Anmäl via tävlingens egen hemsida som finns länkad på Kalmar
FK:s hemsida senast den 15/9. Om fler än totalt 50 spelare då är
anmälda så återbetalas anmälningavgiften.
ANMÄLAN ÖPPNAR TISDAG 1/9 KL. 21:00. Först till kvarn!
Betala samtidigt startavgiften till pg 3917 31-7 eller
swisha till 123 465 7193 (uppge ditt namn och HK tack).
Vid utebliven start betalas inte startpengen tillbaks.
Efteranmälan på SM-nivån är inte möjlig, men i HK okej förutsatt
att antalet spelare inte nått 50.
Schema:

Lördag: Registrering med distans kl 8:30 - 9:15
9:30 Discgolf (18 hål), 14:00 SCF
Söndag: 9:00 DDC (spelarmöte 8:45), 14:00 Discgolf (13 hål).
Prisutdelning ca 15:30.

Middag:

En tradition är att många av oss avrundar sista allroundhelgen
med att gemensamt gå ut och äta på lördagskvällen till
självkostnadspris. I år avvaktar vi råd och restriktioner kring detta
och ber att få återkomma.

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.

Covid:

Vi ber dig att kryssa för vid anmälan att du tagit del av
bestämmelserna gällande Covid 19 och avser att följa dessa.
Observera att ett antal regler är specifika för vår verksamhet, t.ex
att aldrig dela discar i SCF. (Se info SFF:s hemsida)

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

