Priser
Her er en liste over priser på utstyr og
tjenester i forbindelse med banebygging.
Prisene gjelder til og med mars 2022.

Baneutstyr
Kurver
Innova Discatcher Pro 28 med fjellfeste. Denne
kurven har bli brukt på over 6000 discgolf hull
over hele Europa.

Pris inkl MVA
5095 kr

+
Innova Discatcher Pro 28 med jordfeste.
Denne kurven har bli brukt på over 6000
discgolf hull over hele Europa.

+

5195 kr

Betongelementet veier 25 kg og høyden
er 50 cm.

Neste utkastfeltskilt
Viktig del av en bane. Viser hvor man skal gå
for å komme til neste hull på banen.

Pris inkl MVA
99 kr

Det er boret et hull igjennom skiltet slik at det
lett kan henges opp med tau..
12 x 10 cm. Man kan velge om pilen skal gå
mot høyre eller venstre.

Mandoskilt (tvungen kasteretning)
Et mandoskilt brukes når man vil tvinge spiller
til å kaste i en spesiell retning. F.eks for å
kunne ta vare på sikkerheten eller for å gjøre
hullet vanskeligere.
Det er boret hull igjennom skiltet i topp og i
bunn slik at det lett kan henges opp med
tau/wire.
240 cm x 10 cm.

Pris inkl MVA
495 kr

Informasjonsskilt for banen
Inneholder informasjon om banen,
discgolfregler og ikke minst
sikkerhetsregler. (design og trykk
inkludert)

Pris inkl MVA
4490 kr

I tillegg så er det satt av litt plass til
eventuelle sponsorer nederst til
høyre på skiltet.
Selve skiltplaten er 120 x50cm.

Eksempel på design på informasjonskilt :

Utkastfeltskilt
Utkastfeltskilt uten trykk.
Selve skiltplaten er 43 x 30 cm. Valgfritt feste
(fjellfeste/jordanker) er inkludert i prisen.

Pris inkl MVA
595 kr

Utkastfeltskilt med trykk
Inneholder informasjon om banen,
discgolfregler og ikke minst sikkerhetsregler.
I tillegg så er det satt av litt plass til eventuelle
sponsorer nederst til venstre på skiltet.
Trykk av skiltplate og valgfritt feste
(fjellfeste/jordanker) er inkludert i prisen.
Selve skiltplaten er 43 x 30 cm.

Prisen forutsetter at tjenesten «Befaring for
design av utkastfeltskilt» også kjøpes.

Eksempel på design på utkastfeltskilt:

Pris inkl MVA
1590 kr

Discer
LATITUDE 64 Compass Retro Midrange 173g, rød
LATITUDE 64 Compass Retro Midrange 173g, hvit
LATITUDE 64 Compass Retro Midrange 173g, blå

Pris inkl MVA
125 kr
125 kr
125 kr

Tjenester
Design av bane (vanligvis ca 5-7 timer arbeid på en 18 hulls bane)

Pris inkl MVA
600 kr pr time

Befaring for design av utkastfeltskilt (vanligvis ca 15 min pr hull)

150 kr pr hull

Kjøregodtgjørelse (følger statens satser).

4.03 kr pr km

Eventuelle ferje eller bompengeavgifter kommer i tillegg.

Caddybok (Forutsetter at tjenesten «Befaring for design av utkastfeltskilt» også kjøpes)
Caddyboka inneholder Informasjon om hull, bane, regler og eventuelle sponsorer.
Kunden får dette i word og pdf format. Kan f.eks legges ut for nedlasting på internett.

1745 kr

Priseksempel - 18 hulls bane
Hvis man endrer antall mandoskilt (tvungen kasteretning), fordelingen av kurv/fjellfeste så vil det bli noen små
justeringer av prisen (se prisliste). Den endelige fordelingen vet man ikke før etter at hullene er designet, men
dette vil ikke få noen stor effekt på totalprisen. I verste fall et noen tusen kroner dyrere eller billigere. I
eksempelet så er det beregnet at det er 50 km i kjøreavstand til banen fra Discgolfkonsulenten.
Har i eksempelet også lagt med 3 «puttekurver». Dette er kurver som ikke er en del av banen, men kan brukes til
oppvarming/trene på putting. Gjerne plassert i nærheten av hull 1.

Banebefaring/design av bane (inkludert kjøregodtgjørelse)
18 Innova Discatcher Pro 28 kurver med jordfeste
3 Innova Discatcher Pro 28 kurver med fjellfeste
22 neste utkastfelt skilt
4 mandoskilt (tvunget kasteretning)
1 Informasjonsskilt
Befaring for design av utkastfeltskilt (inkludert kjøregodtgjørelse)
18 Utkastfeltskilt
Caddybok
Frakt

kr 157 483 inkl MVA

Pris inkl MVA
5025
93510
15285
2178
1980
4490
3675
28620
1745
975
Totalt tidsforbruk for Discgolfkonsulenten er ca 48 timer.

OPPSUMMERING
Tar man utgangspunkt i forutsetningene i eksempelet, så vil totalkostnaden for utstyr og tjenester fra
Discgolfkonsulenten bli 157 483 kr. Frakt og MVA er inkludert.
Selve byggingen av banen gjøres av kunden. I tillegg så anbefales at det kjøpes inn materialer fra en
byggevarekjede slik at utkastfelt kan bygges. Dette vil koste rundt 40-50 000 kr i materialer. Den totale
materialkostnaden for en 18 hulls bane med utkastfelt vil da ligge i prisklassen 190-220 000 kr inkl MVA med
dagens priser. Se neste side for mer informasjon om utkastfelt.

Utkastfelt
Eventuelle utkastfelt (plattinger) på banen står kunden selv for. Utkastfelt er stedet hvor hullet «starter».
Skal store utkastfelt (4x2m) bygges så er materialkostnadene for dette rundt 2500 kr pr hull på et byggevarehus.
Mindre utkastfelt blir da naturlig nok billigere. Det anbefales at store utkastfelt lages. Hvis de lages mindre så bør
de i hvert fall overholde minstekravet som er for større konkurranser. Dette kravet er på 2,5 x 1,5 m.
Det er vanlig å feste en kunstgressmatte på toppen av utkastfeltet for at det ikke skal bli så glatt ved dårlig vær
(regn/søle).

