Vill du prova på Discgolf?
Då kanske Trilogy Challenge är något för dig.
Du behöver ingen utrustning, allt du behöver får du med i anmälningsavgiften
Har du inga tidigare erfarenheter av discgolf så kommer du att få spela med andra
spelare som hjälper dig.

När var och hur?



Tävlingen spelas Söndag 2:a Juni 2019 med start klockan 10:00 på Hertsö-banan
( Samling: Hål 1 vid Miljögården, hämta playerpacks och spelarmöte senast 9:30 )
Anmälan senast den Torsdagen den 16:eMaj

Varje deltagare får ett Player Pack för sin anmälningsavgift, som innehåller 3 discar:
1 Putter, 1 Midrange samt 1 Driver och 1 T-shirt plus lite annat smått och gott.
Med dessa 3 discar spelar vi sedan 2 rundor mot varandra på den nya banan på Hertsön
i Luleå med ett avbrott i mitten för lunch. ( 2x9hål + 2x9hål )
Tävlingen är utformad med endast en amatörklass för att nya spelare ska få prova på denna sport.
Vi har ett flertal fina priser där alla har möjlighet att vinna.
Precis alla är välkomna att delta, ta med en vän och testa på sporten.
Anmälningsavgift inklusive Playerpack kostar 400kr
Playerpack 2019 består i år av:
 Driver:
Dynamic discs Vandal.
 Midrange: Westside Discs Gatekeeper.
 Putter:
Latitude 64 Keystone.
 En penna, en markördisc samt en T-Shirt (storlek S-XXXL)
 Glöm inte ange tröjstorlek i din anmälan.
( senast 16:e Maj )

Anmälan till:
Ange:
Avgift:

SMS: 0730 477 001 eller Mail: triologylulea@hotmail.com
Namn, Telefonnr, T-shirt storlek och om du betalar med Swish (helst) eller kontant
400 kr till Swish: 070 608 37 36 eller kontant till Anton Moss

På hemsidan under /Banor finns även information om hur du enklast tar dig till vår bana.
Vi skickar även ut information via SMS före tävlingen till alla anmälda med mer detaljinformation

Anmälan måste ske senast den 16:e Maj och kommer efter det datumet att vara bindande.
Om du då inte kan närvara vid tävlingen så får du givetvis fortfarande ditt playerpack som
du kan spela med när som helst på våra banor, som det är gratis att utnyttja.
Pengar som ev. blir över från tävlingen går oavkortat till Luleå Discgolfförening för skötsel av banan.

