
DM	  finalestævnet	  2017	  i	  	  
Fælledparken	  23-‐24.	  september	  
Det	  er	  med	  stor	  glæde,	  at	  KFK	  inviterer	  hele	  ultimate-‐Danmark	  til	  det	  årlige	  højdepunkt	  i	  sæsonen!	  

Finalestævnet	  finder	  sted	  midt	  i	  København	  i	  Fælledparken,	  hvor	  flere	  af	  de	  Københavnske	  klubber	  har	  deres	  	  

faste	  træning.	  Forhåbentlig	  kan	  vi	  gøre	  det	  til	  en	  begivenhed,	  der	  kan	  trække	  folk	  til	  -‐	  også	  udenfor	  ultimatemiljøet.	  	  

Overnatning	  kommer	  til	  at	  foregå	  på	  Vibenhus	  Skole	  og	  festen	  lørdag	  på	  Strandvejsskolen	  -‐	  begge	  i	  gåafstand	  fra	  

Fælledparken.	  	  Men	  alle	  de	  praktiske	  detaljer	  vi	  I	  få	  at	  vide,	  når	  vi	  nærmer	  os	  DM	  finaleweekenden.	  

	  

For	  nu	  vil	  vi	  gerne	  have	  styr	  på	  antal	  hold,	  spillere	  og	  spillerpakker.	  

Man	  kan	  vælge	  imellem	  følgende	  spillerpakker:	  

1. Kun	  spille	  DM:	  200,-‐	  
2. DM	  og	  fest	  og	  middag	  lørdag:	  325,-‐	  
3. DM,	  fest	  og	  middag	  lørdag	  og	  morgenmad	  søndag	  (inkl.	  overnatning):	  350,-‐	  
4. DM,	  fest	  og	  middag	  lørdag	  og	  morgenmad	  lørdag	  og	  søndag	  (inkl.	  overnatning):	  375,-‐	  

Morgenmad	  serveres	  på	  Vibenhus	  Skole.	  Frokost	  kan	  ikke	  bestilles,	  men	  der	  vil	  være	  masser	  af	  muligheder	  for	  at	  købe	  mad	  i	  nærheden	  af	  Fælledparken.	  

Alle	  klubber	  bedes	  angive:	  

• Hvor	  mange	  hold	  de	  stiller	  med	  og	  i	  hvilke	  rækker	  (Open,	  dame	  eller	  evt.	  2.division)	  	  
• Hvor	  mange	  spillere,	  der	  stiller	  op	  for	  hvert	  hold	  (inkl.	  evt.	  ønsker	  om	  at	  spille	  5vs5	  i	  dame	  eller	  2.	  division)	  
• Hvor	  mange	  af	  hver	  spillerpakke	  klubben	  ønsker	  (for	  hvert	  af	  sine	  hold).	  

Deadline	  for	  tilbagemelding	  og	  overførsel	  af	  penge	  er	  mandag	  d.11.	  september!	  

Tilmelding	  skal	  ske	  til	  gennem	  dette	  link:	  Tilmelding	  

Ved	  eventuelle	  spørgsmål	  kan	  i	  tage	  kontakt	  til	  Casper	  Børresen:	  casbor990@gmail.com	  

Overførsel	  af	  penge	  skal	  ske	  til:	  reg.	  1551	  kontonummer:	  0007488025	  (Husk	  at	  angive	  klubbens	  navn	  i	  betalingen)	  


