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Når det gjelder totalt antall registrerte runder i appen for hele Norge, så har den gått fra 94 383 runder i 2018 til 

nesten 1,1 millioner runder i 2021. Og da må man igjen huske på at dette er kun runder som er registrert i appen.  

Antall runder som faktisk ble spilt er sannsynligvis 4-5 ganger høyere. 

 

På verdensbasis så ble det registrert over 17 millioner runder i Udisc i 2021. Det er en økning på nesten 50% fra 

året før. Og med over 1.1 milloner unike spillere.  

 

Tabellen under viser antall registrerte runder i appen Udisc for de fleste banene i Vestfold. Dette er altså antall 

runder registrert i en spesifikk app. Udisc har selv forsket på dette og har kommet frem til at 1 av 5 spilte runder 

med frisbeegolf registreres i deres app.  

 

Mulig at dette tallet er litt mindre for Norge med tanke på vår lange vintere, men det virkelig tallet for spilte runder 

er nok uansett minst 3 ganger så mange som i tabellen nedenfor.   

 

Det som kanskje er mest interessant for de som vurdere å sette opp en bane, er å se på tallene for de nyeste 

banene. Se på f.eks Nykirke som allerede det første året har registrert 2624 runder i appen. Noe som tilsier at det 

sannsynligvis ble spilt minst 8000 runder der i 2021. Eller rundt 22 runder pr dag. Et annen eksempel er Skoppum, 

hvor tallene var enda høyere for år 1 og doblet for år 2.  Og dette er baner som må konkurere med allerede store og 

etablerte baner som Vear og Tønsberg som ligger kun 1 mil unna. 

Registrerte runder i Udisc Sted Bygget 2018 2019 2020 2021 

Vestfold     5 607 8 261 47 551 96 600 

Økning i % fra ett år til neste    47% 475% 103% 

       

       

Stavern Diskgolfbane  Stavern 2020  0  0 7 685 21 336 

Sandefjord Discgolf Klubb Sandefjord 2011 1 143 1 628 5 360 12 420 

Vear DiscGolf Vear 2015  680 1 153 6 369 10 523 

Tønsberg Frisbeegolfklubb Tønsberg 1998 1 450 1 970 7 191 9 856 

Skoppum Frisbeegolfbane Skoppum 2020  0  0 4 250 9 235 

Fagerli Skjenepark Larvik 2017 1 507 1 973 7 371 5 464 

Brunlabanen Stavern 2020 0 0 168 5 074 

Official Kodal Disc Golf Course Kodal 2020  0  0 1 807 4 760 

Håsken Diskgolfbane, Andebu Andebu 2019  0  0 1 131 3 754 

Knattholmen Sandefjord 2018  545  906 2 182 3 171 

Sølvkrona Frisbeebane Horten 2018  189  499 2 430 2 779 

Nykirke Diskgolfbane  Nykirke   0  0  0 2 624 

Barkåker Frisbeegolfbane  Barkåker 2021  0  0  0 1 911 

Bassengparken Holmestrand 2020  0  0 1 077 1 864 

Vear Skole Bane Vear 2016  93  132  530  769 

Valby Larvik 2021  0  0  0  586 

Berg Helgeroa 2021  0  0  0  474 
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De fleste som spiller frisbeegolf er i dag ikke medlem i noen klubb og derfor så vil de heller ikke være registrert hos 

Norges Idrettsforbund.  Men tallene derfra viser også den samme tendensen. Frisbeegolf vokser fort. Veldig fort. 

Faktisk så har vi nå sett at flere medier har begynt å kalle dette for den nye folkesporten. 

 

År Antall medlemmer Økning i % 

2018 2501  

2019 2776 10 

2020 4683 41 

2021 5000 7 

 

 

 

Den store veksten av spillere gjør også at det blir stor vekst av baner. Det finnes nå over 13 300 baner i verden. Det er 

en økning på 15 % fra året før. Eller for å si det på en annen måte, over 5 baner ble bygget hver eneste dag i fjor. 

 

 
 

I Norge så fantes det i 1997 seks baner. Dette tallet økte gradevis opp til 213 i 2019. I 2020 så var tallet 302 og ved 

utgangen av 2021 så fantes det 445 baner. Nå bygges det en ny bane nesten hver eneste uke.  

 

For å sammenlingne med vanlig ballgolf så fantes det 167 golfbaner ved utgangen av 2021. Om ikke frisbeegolf 

allerede har gått forbi vanlig ballgolf (antal spillere), så er det så mye som tyder på at det kommer til å skje i løpet av 

2022 og i hvert fall senest i 2023.  

 

Men til tross for den store økningen av nye baner, så er sporten blitt så utrolig populær, at på mange baner så går 

man i kø og det er derfor stort behov for enda flere baner.  

Norges Idrettsforbund 
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