Hva er discgolf?
I dette dokumentet så finner du
generell informasjon om
discgolf/frisbeegolf

Hva er egentlig discgolf?
Discgolf (også kalt frisbeegolf) er en lavterskelaktivitet som er ganske lik vanlig golf,
men i stedet for at man slår en ball rundt på en bane, kaster man en disc/frisbee fra
bestemte utkaststeder og prøver å treffe kurver av metall som står plassert omkring
i terrenget, på færrest mulig kast. En bane består som oftest av 9, 12 eller 18 hull.

Discen som brukes er en liten mindre og tyngre variant enn det mange forbinder
med de frisbee’ene man kjøper på en bensinstasjon for å bruke på stranda.
Utfordringene er å kontrollere discens svevekurve mot banens hindre og
vanskeligheter. Banens vanskeligheter består til dels av hullets lengde og hindringer
i form av trær, vann, busker og høydeforskjeller. Når det blåser vil vinden gjøre det
enda mer utfordrende og spennende.

Søk gjerne på «this is discgolf» på Youtube.com for å se noen kast utført av de
beste spillerne i verden.

«Passer for alle»
Du har sikkert hørt det før: «Passer for alle». Enten det gjelder alpint, langrenn,
fotball, speiding eller til og med om tradisjonell ballgolf. Men det de da ikke nevner,
er de store kostnadene på utstyr, medlemskap og trening.

Discgolf er også et lavterskeltilbud som passer for alle. Men kostnadsmessig så er
discgolf på et helt annet nivå. Alt man trenger for å begynne å spille er en disc
(frisbee) til ca 200 kr og så er det bare å sette i gang å spille.
De fleste baner i verden er gratis å spille på og man kan spille akkurat når man vil.
Man må heller ikke gjøre avtaler på forhånd for å kunne spille en runde.

Hvor populært er discgolf i dag?
Discgolf er faktisk en av de sportene som øker raskest i verden. Og har vært det i
mange år. Det er vanskelig å finne helt nøyaktige tall på hvor mange spillere det
finnes i dag, men tar man i utgangspunkt i tallene fra de største discgolf appene på
markedet hvor de fleste treningsrunder noteres, så har de kommet frem til at det i
2020 ble spilt mellom 48 og 55 millioner runder med discgolf. Det er over 140 000
runder hver eneste dag.
Discgolf hadde i 2020 en økning på rundt 280%. Mye av dette pga koronaen. Og
økningen fortsatte i 2021. Da var det en økning på 85% fra året før. I den forbindelse
så kan man nevne banen som finnes på messeområdet i Tønsberg. Det er beregnet
at der ble spilt hele 30 000 runder med discgolf der i 2020. Sannsynligvis så spiller
discgolf nå av over 100 000 i Norge. Og man forventer at økningen fortsetter i høyt
tempo de neste årene også.
Nå er kapasiteten på de fleste eksisterende banene sprengt, og det er stort behov
for flere baner.
Når det gjelder totalt antall baner så finnes det nå rundt 13000 baner i verden og ca
450 av de er i Norge. Finland har til sammenligning over 800 baner. Som en
kuriositet så kan det nevnes at det faktisk finnes en bane på den amerikanske basen
i Antarktis og det er også en bane på Svalbard.

Fra Øverås discgolfpark utenfor Molde

Sporten har forøvrig eksistert siden slutten av 70-tallet, men det er først de siste 10
årene at det virkelig har tatt av. Nå spilles den i alle verdensdeler og i over 40 ulike
land.

Baneoversikt
De fleste baner i verden er registrert på ett nettsted som heter Udisc.com. Der
kan du f.eks se hvilke baner som finnes i ditt nærområde. Velg «courses» i
menyen i toppen og så kan du søke.
I eksempelet nedenfor så ser du en oversikt over baner som finnes i Vestfold og
Telemark fylke pr november 2021. Dette kan være alt fra 6 hulls skolebaner og
opp til de største konkurransebanene på 18 hull eller mer.

Farge og størrelse på kurvene i baneoversikten viser størrelsen på banene. De store helt svarte kurvene er 18 hulls baner,
og de mindre grå kurvene er baner med 9 eller færre hull.

10 gode grunner til å spille discgolf
1. KOSTNADER
Våren 2020 så offentliggjorde Norges idrettsforbund en kostnadsrapport for
ulike idretter. Den viser f.eks at det i snitt koster 3246 kr for en 9 åring og 6884
kr for en 15 åring å drive med fotball i ett år.
Kostnadene forbundet med frisbeegolf er derimot på et helt annet nivå. Etter
at du har kjøpt en disc (frisbee) til ca 200 kr, så er det bare å sette i gang. Men
det anbefales at man støtter sin lokale discgolfklubb/idrettsforening ved å
være medlem.
2. DET ER MORO
En annen stor grunn til å spille discgolf er nok at det er moro. Veldig moro.
3. UTFORDRINGEN
Ja, discgolf er billig og det er veldig moro, men man skal ikke glemme at det er
utfordringene sporten gir, som appellerer til mange.
Det ene er utfordringen med å bli god til å utføre kastene. Her må det selvsagt
mye trening til, men de fleste har rask fremgang. Spesielt i starten.
Men discgolf er også en ekstrem mental sport på samme måte som det ballgolf
er. Discgolf får deg virkelig til å tenke. Det hele starter med å forberede deg
før en runde. Forsikre deg om at du har alt du trenger, og deretter drar ut på
banen. Herfra gjør du masse valg før hvert eneste kast, som igjen er med på å
avgjøre hvor bra runder du går. Det er altså ikke nok å gjøre gode kast, man må
gjøre gode taktiske valg også.

4. VENNER OG FAMILIE
Discgolf går fint å spilles alene, men når du får med deg venner så vil man nok få
enda større glede av sporten. Man kan konkurrere og samtidig prate sammen.
Og så får man også ofte nye venner. For plutselig så har din venn tatt med seg en
annen venn på banen og slik oppstår nye vennskap og du utvider ditt
kontaktnett.
Venner er gode å ha, men det å ta med familien på en runde discgolf, det er
virkelig kvalitetstid. Sosialt, lærerikt og morsomt. Kan anbefales.

Bildet er fra hull 10 på discgolfbanen på Messeområdet i Tønsberg.

5. AVSLAPPING
Noen ganger så vil man bare slappe av og discgolf kan hjelpe oss med det. Å
komme seg bort fra jobb eller andre stressfaktorer og spille noen runder i stille
og rolig natur vil for de fleste av oss gjøre at stressfaktoren minker betraktelig.
6. KOMME I FORM
En virkelig god grunn til å spille discgolf ligger i det å komme i form. Runder med
discgolf gir store mentale og fysiske fordeler.
Det mentale fordi det hjelper deg å holde deg skarp og fokusert på alle områder i
livet ditt. Det fysiske fordi det blir mye bevegelser for hele kroppen og gjerne i
litt ulendt terreng gjør at kroppen får den fysiske treningen den trenger og
fortjener.

7. LETT Å LÆRE
En annen grunn til å spille discgolf er at den er veldig enkelt å lære. Vet du
hvordan vanlig ballgolf fungerer, så vet du i praksis hvordan discgolf fungerer. Og
vet du ikke det, så har du sannsynligvis lært de fleste reglene etter kun å ha spilt
ett par runder sammen med noen som kan reglene.
8. MILJØET
Miljøet i discgolf er unikt. Det er nok noe av det som blir trukket frem først når
noen vil fortelle om discgolf. Massevis av flotte positive mennesker som vil hjelpe
deg å komme i gang med din discgolf karriere ved å gi deg gode råd og tips.
Uansett ferdighetsnivå.
9. TIDSBRUK
Hvis man for eksempel sammenligner med vanlig ballgolf, så tar det i discgolf
mye kortere tid å spille en runde. Vanligvis rundt halve tiden.
Og i motsetning til mange andre idretter så trenger man ikke å være avhengig av
tidspunkter man må spille på. Man spiller rett slett når man har lyst og hvor mye
man lyst. Noen ganger betyr det flere runder og andre ganger får man kanskje
bare tid til å spille 5-6 hull.
10 . ALLE KAN SPILLE
Hvis du vurderer å prøve discgolf og ikke vet om du har nok størrelse eller
styrke, så kan jeg fortelle at det ikke betyr så mye. Alder spiller heller ingen
rolle, uansett om du er 10 eller 75 år så kan du bli god. Det man trenger er
god teknikk. Og det er noe som alle kan lære.

KORT OPPSUMMERT :
Gratis å spille, det er morsomt, det er utfordrende, avslappende, fleksible treningstider, det hjelper deg å
beholde kontakten med venner og familie, det hjelper deg med å få nye venner, miljøet er utrolig bra, det
hjelper deg å holde deg i form, det er lett å lære, og alle kan spille det.

