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Sveriges	  elitspelare	  spelar	  mot	  	  
amerikanska	  proffs	  i	  discgolf	  under	  
European	  Masters,	  Stockholm	  
	  
Europas	  största	  discgolftävling	  hålls	  i	  Stockholm	  17-‐20	  juli.	  Discgolfare	  från	  14	  
länder	  samlas	  för	  att	  utmana	  banan	  och	  sina	  kombattanter.	  44	  spelare	  ur	  
spelarfältet	  är	  från	  Sverige.	  
	  
Denna	  tävling	  med	  Major-‐status	  spelas	  på	  Järva	  DiscGolfPark	  –	  Europas	  första	  
Pay-‐to-‐play	  bana	  startad	  1995.	  Mästerskapet	  arrangeras	  av	  Innova	  Europe.	  
	  
”Discgolf	  är	  Skandinaviens	  snabbast	  växande	  sport.	  Tillsammans	  invigs	  över	  100	  
discgolfbanor	  varje	  år	  i	  Sverige,	  Finland,	  Norge	  och	  Danmark.	  Järva	  DiscGolfPark	  
och	  Stockholm	  har	  en	  lång	  tradition	  av	  att	  arrangera	  stora	  mästerskap,	  denna	  
sommar	  höjer	  vi	  ribban	  ett	  steg,”	  säger	  tournament	  director	  Tommy	  Bessner.	  
	  
European	  Masters	  kommer	  att	  direktsändas	  under	  finalen	  söndagen	  den	  20	  juli	  
på	  SVT	  Play	  med	  ett	  stort	  kamerateam.	  	  
Detta	  blir	  första	  gången	  discgolf	  direktsänds	  i	  Svensk	  television.	  	  
	  
Regerande	  världsmästaren	  Paul	  McBeth	  är	  favorit	  att	  ta	  hem	  mästerskapstiteln	  
men	  kommer	  bli	  utmanad	  av	  andra	  amerikanska	  proffspelare	  och	  den	  
Europeiska	  mästaren	  Simon	  Lizotte	  från	  Tyskland.	  Flera	  svenska	  spelare	  siktar	  
på	  topplaceringar	  under	  tävlingen.	  
	  
Övrig	  information:	  	  
	  
Tournament	  director	  
Tommy	  Bessner,	  Tel.	  +46	  701	  42	  18	  87	  
tommy.bessner@innovaeurope.com	  	  
	  
Tournament	  producer	  
Jukka	  Teräs,	  Tel.	  +358	  40	  538	  7464	  
jukka.teras@innovaeurope.com.	  	  	  	  
	  
	  
Discgolf	  
Discgolf	  är	  en	  modern	  version	  av	  traditionell	  golf	  där	  spelarna	  använder	  discar	  
istället	  för	  klubbor.	  Discgolf	  spelas	  på	  banor	  som	  är	  designade	  för	  sporten.	  
Discgolfbanor	  kan	  anläggas	  i	  parker,	  rekreationsområden	  och	  i	  skog.	  	  
Alla	  åldrar	  passar	  utmärkt	  för	  sporten	  discgolf.	  


