
Discgolf på Torsby 
Skidtunnel & Sportcenter



Hål

Längd

Par

Total

741 m

28
Spelare 1

Spelare 2

Spelare 3

Spelare 4

Spelare 5

1     2      3     4     5      6     7      8     9
70  82   87  207  71  57   54   55   58
3     3      3     4      3     3     3      3     3
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Discgolf
Discgolf är ett spel som passar alla oberoende av ålder och kön. Principen 
för discgolf är den samma som för vanlig golf.  
I frisbeegolf ersätts bollarna och klubborna av en frisbeedisc i plast.  
Det finns discar i olika modeller och tyngder. I stället för hål som på en 
vanlig golfbana finns i discgolf korgar. Vinnare är den som går runt banan 
med lägst antal kast.

Spelregler
1. Spelet går ut på att med så få kast som möjligt få discen från utkastplat-
sen i målkorgen. 
2. Den spelare som efter utkastet hamnat längst från korgen får kasta på-
följande kast först. Discen kastas från den plats där det föregående kastet 
landade. 
3. Efter att discen har släppts får spelaren stiga över sin markering. Ett kast 
10 meter från korgen eller närmare kallas för en putt. Vid en putt får spela-
re inte stiga över markeringen. 
4. Hålet är färdigspelat när discen ligger i målkorgen. 
5. Vinnaren är den som gått runt banan på lägst antal kast. 
6. Ta hänsyn till andra spelare på banan och lämna banan i gott skick till 
efterföljande spelare. Skräpa inte ner i naturen! 
7. Träd och buskar är en viktig del av banan. Bryt inte av dem! 
8. Frisbeegolf är en fridfull sport – det viktigaste är att ha roligt!

@Skidtunnel
Gå gärna med i gruppen 
Discgolfvänner i Torsby

Skidtunnel

Ladda gärna ner appen UDiscGolf  
- Välj Torsby Frisbeegolfpark

#Skidtunnel #Torsbysportcenter 
#Torsbydiscgolfpark #Torsby


