
Inbjudan till Par-SM Discgolf 
Mora DiscgolfPark 20-21 Maj 

2023

Bildtext



Var:	

När: 

Tävlingstyp: 

Klasser:	

Tävlingsdag: 

Logi nära till banan:	

Lunch:	

Parkeringsplats:	

Anmälan:	

Mora DiscgolfPark i Mora på Hemus anläggning 
vid skidskyttestadion


20-21 Maj 2023

Best Shot på 3 rundor, 18 håls bana blå korg Par 
Discgolf.


Par-Herr = MPO + Par-Dam = FPO + Par-Junior = 
J18 + Par-Veteran (masterklassen från 40 
 

år)= Blue + Par-mixed (den spelare i som är få i 

sin klass paras ihop, tex i damsidan är det få 

spelare och juniorer också som är få kan 
 

kombinera ihop. Och även den spelare som inte 

har en spelare till av samma kön kan kombinera 

ihop.) = Gold 


Lördagen 20 Maj: Spelaregistering               
kl. 09.00-09.30 bredvid hål 1 området vid den 
stora huset.              
Samling 09.30. Spelstart Runda 1 kl 10.00.         
Runda 2 spelstart kl.14.00


Söndagen 21 Maj. Spelaregistering               
kl 09.00-09.30.
Runda 3 spelstart kl 10.00. Prisutdelningen sker 
efteråt. 


First Camp MoraParken
www.firstcamp.se            
Det finns fler hotellboende inne i centrum som är 
ca 5 km från banan. Ni får boka logi själva. 


lunch med restauranger ligger 5 km till centrum. 

Annars finns stugan vid banan inomhus som ni får 
äta med eget medtagen lunch.


P-Platser finns och det är gratis

Senast 20 April 2023 via tjing.se på ” DSK Dalir 

Par SM” och registrera er där samt tillhörande 
anmälningsformulär nedan till DSK Dalir med 
kopia till SDI Discgolf huvudansvarige samt 
förbundets Sportkoordinator. 
  


Par-SM avgift: Par-Herr 400kr / Par-Mix 400kr / 

Par Dam 400 kr / Par Junior 400kr / Par- Veteran 
400kr till DSK Dalir bankgiro 595-4102. 


http://www.firstcamp.se
http://tjing.se


Efteranmälan	

Audiogram:	

Övergångsblankett:	

Namnlista på registrerande aktiva måste skickas 
in till dskdalir@gmail.com samt förbundet senast 	
20 April 2023 i samband med den slutliga 		
anmälan.  Skulle en 	förening anmäla en aktiv efter 
20 April 2020 tillfaller en förhöjd avgift på 200 
kronor per aktiv som faktureras till föreningen.	

För deltagande som inte varit med i ett svenskt 
mästerskap gäller skolornas eller landstingens 	
audiogram som ska visa tonautometri i 	
audiogrammet. Skanna och skicka in 	
audiogrammet snarast till förbundskansliet på 	
mejladress frej.fredman@dovidrott.se. 

Frågor kring övergångsanmälan, kontakta 		
frej.fredman@dovidrott.se på Svenska 		
Dövidrottsförbundet. Övergångsblanketten finns 
på SDI:s hemsida på dovidrott.se. 		
Övergångsblanketten skall skickas senast 7 dagar 
före till SDI Sportkoordinator Frej Fredman. 

Observera!  Se gärna till att logi kan återbetalas. 

Varmt välkommen till Dalarna! 

D A N I E L  W I K E N  
T O U R N A M E N T  D I R E C T O R
Mail: mrwiken@me.com eller till dskdalir@gmail.com

Sms:	 0723365636

mailto:frej.fredman@dovidrott.se
mailto:frej.fredman@dovidrott.se
http://dovidrott.se
mailto:mrwiken@me.com


Svenska Dövidrottsförbundet 
Anslutet till: Riksidrottsförbundet (RF), Internationella Dövidrottsförbundet (ICSD), 
Europeiska Dövidrottsförbundet (EDSO), Nordisk-Baltiska Dövidrottsförbundet (NBDSF) 

 

 
 

Formulär 1 
Slutgiltig anmälan – Deadline: 20.03.2023 

 

Daniel Wiken, DSK Dalir: 
E-post: dskdalir@gmail.com  

 
Huvudansvarig, SDI Discgolf: 
Jade Osbeck  
E-post: discgolf@dovidrott.se  

 
SDI Sportkoordinator: 
Frej Fredman 
E-post: frej.fredman@dovidrott.se 

Slutgiltig anmälan: 2023.04.20 (Formulär 1) 
 
 

Vi ber er att fylla i formuläret och skicka tillbaka till DSK 
Dalir med kopia till huvudansvarig Jade Osbeck samt 
förbundets Sportkoordinator Frej Fredman. Vi ber även er 
att skicka tillbaka formuläret även om er förening väljer att 
inte delta i mästerskapet, detta för att underlätta för vårt 
arbete! 

 

 
Discgolf Par-SM 

20–21 Maj 2023 i Mora 
 

 

DAMER (FPO) – fyll i spelarnas namn till rätt lag 
LAG FÖRNAMN EFTERNAMN PERSONNUMMER 

(ÅÅÅÅ/MM/DD-XXXX) 
 

1 
   

   

 
2 

   

   

 
3 

   

   
 
 
 
 
 

4 
4 

 

   

   

 
HERRAR (MPO) – fyll i spelarnas namn till rätt lag 

LAG FÖRNAMN EFTERNAMN PERSONNUMMER 
(ÅÅÅÅ/MM/DD-XXXX) 

 
1 

   

   

 
2 

   

   

 
3 

   

   
 
 
 
 
 

4 
4 

 

   

   

 
 
 

FÖRENING 

mailto:dskdalir@gmail.com
mailto:discgolf@dovidrott.se
mailto:frej.fredman@dovidrott.se


Svenska Dövidrottsförbundet 
Anslutet till: Riksidrottsförbundet (RF), Internationella Dövidrottsförbundet (ICSD), 
Europeiska Dövidrottsförbundet (EDSO), Nordisk-Baltiska Dövidrottsförbundet (NBDSF) 

 

JUNIOR (J18) – fyll i spelarnas namn till rätt lag 
LAG FÖRNAMN EFTERNAMN PERSONNUMMER 

(ÅÅÅÅ/MM/DD-XXXX) 
 

1 
   

   

 
2 

   

   

 
3 

   

   

 

VETERAN (BLUE) – fyll i spelarnas namn till rätt lag 
LAG FÖRNAMN EFTERNAMN PERSONNUMMER 

(ÅÅÅÅ/MM/DD-XXXX) 
 

1 
   

   

 
2 

   

   

 
3 

   

   

 
 

MIXED (GOLD) – fyll i spelarnas namn till rätt lag 
LAG FÖRNAMN EFTERNAMN PERSONNUMMER 

(ÅÅÅÅ/MM/DD-XXXX) 
 

1 
   

   

 
2 

   

   
 
 

Föreningens representant till Idrottsmötet, namn & mailadress 
 

BEKRÄFTELSE 
Vi bekräftar härmed att vi har läst igenom SDI Tävlingsbestämmelser samt Idrottens 

Tävlingsbestämmelser & Regler och förstått dem. 
 

Av föreningen utsedd person 
 

Datum (åå/mm/dd) 
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