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Sverige får en ny Majortävling i discgolf 
 
Professional Disc Golf Association (PDGA) har tilldelat denna nya discgolftävling 
Majorstatus i Sverige. Tävlingen kommer att heta European Masters och spelas på Järva 
DiscGolfPark den 17-21 juli 2014. European Masters kommer att ta facklan från Stockholm 
Discgolf Open (SDGO) som är den tävling som har spelats längst tid utan avbrott i Europa. 
 
"Att ha en möjlighet att fortsätta SDGOs långa tradition är verkligen hedrande för oss.  
Vi vill ta med vår PR-kompetens och utveckla denna tävling ytterligare. Att ha den här 
kalibern av evenemang på den bästa banan i Europa ger oss stora möjligheter att främja 
discgolf ", säger Jussi Meresmaa, ordförande i organisationskommittén. 
 
Tävlingen kommer endast innefatta två divisioner: Open (MPO) och Women’s Open 
(FPO). Spelarfältet är begränsat till 144 spelare. Målbilden är en tävling med de allra bästa 
discgolfspelarna världen över ifrån. Den preliminära summan för prispengar är 280.000 
kronor ($ 40.000 +). 
 
Tävlingsbanan, Järva DiscGolfPark, är Europas första pay-to-play bana och öppnade 1995. 
Banägare och bandesigner Mats Löf kommer att skapa den slinga hål som kommer att 
utgöra 2014s Majorbana med likheter till den som spelades på 2012 SDGO. 
 
Registrering för European Masters öppnar 5 februari och tävlingsledningen förväntar sig 
att spelarfältet på 144 spelare kommer att fyllas upp helt. Registreringen kommer att 
genomföras i två faser baserade på PDGA rating. I den första fasen kommer alla MPO 
spelare med en rating över 975 och FPO spelare med en rating över 925 att kunna säkra sin 
plats. Mer information om registrering och kvalificeringsregler kan hittas på tävlingens 
hemsida: http://www.mastersdiscgolf.com 
 
European Masters 2014 skapas av Innova Champion. Alla förfrågningar om tävlingen bör 
ställas till tävlingsproducent Jukka Teräs, e-post jukka.teras@innovaeurope.com 


