
PRESSRELEASE — THE OPEN 2018 
Den 20–22 juli kommer avslutningstävlingen för den finaste av europatourerna i discgolf (kallas även frisbeegolf) att spelas på 
Ale Discgolfcenter i Ale kommun. 

Sporten discgolf 
Discgolf är en av få sporter som växer rejält och har gjort detta stabilt under flera decennier för att på senare år ta ännu mer fart, 
bara i Finland räknar man med att det finns mer än 400 000 utövare. 

I Sverige finns det minst 50 000 utövare och globalt mer än 40 000 spelare anslutna till den globala organisationen PDGA, 
dubbelt så många som 2012, sporten växer rejält på alla håll. PDGA-licens krävs för att få delta i de största tävlingarna. 

The Open 
Ale Discgolfcenter har flera banor och tävlingen kommer äga rum samtidigt på två av dessa. Deltagarna spelar två rundor (2×18 
hål) på fredag och lördag och final på söndag. Tävlingen har två klasser: Open (öppen för alla men i praktiken en herrklass) och 
en damklass. 

Deltagare 
Spelare från 15 länder kommer delta, här finns flera världsmästare, europamästare och svenska mästare. 16 damer och 128 herrar 
kommer att delta, totalt 144 deltagare. Det kunde varit många fler deltagare då mer än 200 toppspelare anmält sig, men det 
tävlingsformat vi valt att tillämpa tillåter maximalt 144 spelare. 

Favoriten i damklassen är den tidigare världsmästaren Catrina Allen från USA som främst utmanas av svenskorna Sofie Björlycke 
(regerande svensk mästare) och Camilla Grundén (tidigare europamästare). 

I herrklassen är mer öppet: Den tvåfaldigt regerande världsmästaren Ricky Wysocki 
är favorit men utmanas av Simon Lizotte från Tyskland, rankad fyra i världen och som 
börjat året strålande med seger på den första deltävlingen på USA-touren. 
Även Karl-Johan Nybo (Danmark), Jeremy Koling (USA), Devan Owens (USA) och 
den före detta norska mästaren i spjutkastning Håkon Kveseth är starka utmanare. 
När det gäller svenska förhoppningar hoppas vi på Henrik Johansen (Kungsbacka) 
Emil Dahlgren (Göteborg), Kristian Bengtsson (Alingsås) och vår svenska superjunior 
Linus Carlsson från Borås. 
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 Catrina Allen 

Finalschema 
Damernas final börjar söndagen den 22 juli 820–830, rundan kommer (i bra väder) gissningsvis ta ungefär tre timmar, det beror 
lite på hur mycket publik det är. 

Herrarnas final börjar söndagen den 22 juli 1200, herrfinalen är den sista bollen som går ut vilket brukar innebära att den tar lite 
längre tid men vår ambition är att prisceremonin ska vara avklarad senast 1630. 

  
 


