PRESSEMEDDELELSE

Randers, den 13. september 2013
DM i disc golf
Danmarks bedste disc golf spillere er samlet i denne weekend i Randers til DM i disc golf.
Der spilles på en 18 kurvs bane og efter samme principper som golf. Dog er køllen
erstattet af en frisbee og hullet af en kurv.
De 75 deltagere spiller 2 runder lørdag og 2 runder søndag. Søndag eftermiddag kl. 16.30
er der finale. Her er det weekendens absolut bedste spillere, der skal dyste om at blive
Danmarks bedste disc golf spiller 2013. Finalen adskiller sig fra tidligere finaler, idet der for
første gang skal spilles på en 450m kurv.
For at blive Danmarks bedste disc golf spiller kræver det, at spilleren besidder evner som
styrke, overblik og præcision. Derudover spiller vejret en stor rolle, da blandt andet vind og
regn kan påvirke spillet. Derfor skal man også være en god taktiker og kunne læse vind og
vejrforholdene under spillet.
Hele ugen har der været trænet på banen, så spillerne er optimalt forberedte til de
afgørende spillerunder i weekenden.
Planlægningsmæssigt er der også lagt mange kræfter i at gøre stævnet helt perfekt. Iben
Blaabjerg (RgF) er en af de lokale og
bærende kræfter i planlægningen af
stævnet. ”Vi har gjort det forberedende
arbejde så godt, som det overhovedet er
muligt, så nu ser vi frem til i morgen og
ikke mindst den spændende finale
søndag.”
DM spilles på banen ved Fremtidens
Foreningshus, Udbyhøjvej 189,
Randers. Der spilles både lørdag og
søndag mellem 9.00 og 18.00.
Kurv nr. 7 på Dronningborgs disc golf bane.

--For yderligere information er I velkommen til at kontakte Iben Blaabjerg på 2532 6377.
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