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Hva er DiscGolfPark?

DiscGolfPark er et unikt konsept for baneprosjektering utviklet i Finland. Det er basert på å bygge discgolfbaner med en så 
liten inngripen i naturen som mulig. Denne permen inneholder nyttig informasjon for DiscGolfPark-utbyggere og brukere. 
DiscGolfPark-konseptet inkluderer et profesjonelt banedesign og alt utstyret som trengs for å bygge en allsidig, utfordrende og 
sikker bane.
Les mer om DiscGolfPark-konseptet under kapittel 3. For mer informasjon om DiscGolfPark sine produktene, se kapittel 4.

Discgolf

Discgolf er en av verdens raskest voksende idretter. I kapittel 6 kan du lese mer om hva discgolf handler om og et
kort utdrag av reglene.

 DiscGolfPark-konseptet er basert på følgende verdier:

1) Naturlig

Å etablere en DiscGolfPark krever 
ikke store modifiseringer av den 
eksisterende vegetasjonen.
Discgolf er en sport hvor man 
bruker de hindringen naturen har å 
by på.
DiscGolfPark-konseptet består av å 
designe en bane som byr på 
utfordringer for nye og erfarne 
spillere, uten å gjøre store 
endringer på naturen.

2) Mangfold

En godt designet bane passer 
spillere på alle nivåer og discgolf 
kan møte alle disse nivåene på en 
motiverende måte. 
Når vi stikker ut en bane har vi 
dette med i tankene: variasjon, 
tilpassede utfordringer og 
sikkerhet. Vi har over 15 års 
erfaring når det kommer til å 
planlegge en bane og designe den.

3) Prisgunstig

Kostnadene for å sette opp en 
DiscGolfPark er minimale 
sammenlignet med andre 
idrettsanlegg. I og med at 
discgolfbaner kan implementeres i 
ulike terreng og ofte krever svært 
lite forandringer på eksisterende 
vegetasjon, blir anlegget 
kostnadseffektivt.



10 grunner til å etablere en DiscGolfPark

En discgolfbane er et prisgunstig anlegg.

En discgolfbane passer for alle, uansett alder eller kjønn.

En discgolfbane kan settes opp i de fleste områder.

En discgolfbane engasjerer.

Discgolf er en svært rimelig aktivitet. Du trenger i prinsippet bare èn frisbee som koster 130-250 kroner.

Utstyret er tilnærmet vedlikeholdsfritt.

Mange personer kan benytte banen samtidig.

En god og utfordrende discgolfbane tiltrekker seg spillere fra hele regionen.

En discgolfbane er ideell for aktivitet i skolen og nærmiljøet.

Discgolf er en livslang hobby.
 



Produktgaranti

DiscGolfPark-produktene er produsert under strenge krav og er designet for å tåle de tøffeste 
værforhold og alle årstider.
Vi stiller med 10 års garanti på alt av stålkonstruksjon på våre produkter og 3 års garanti på 
kjettingene til DisCatcheren. Garantitiden begynner den dagen produktene mottas i henhold til 
garantivilkårene under.

Garantibetingelser
1. Produsent-definert garantitid begynner den dagen produktene mottas.
2. Garantien dekker avvik forårsaket av material- eller produksjonsfeil.
3. I garantisaker kan du kontakte selgeren av produktene.
4. Garantien dekker ikke feil som skyldes feilaktig installasjon eller montering av produktet.
5. Garantien dekker ikke feil som skyldes:
- mangler eller er ufullstendig vedlikehold av produktet.
- bruk av uorginale deler.
- feilaktig reparasjon eller modifikasjon i produktets konstruksjon uten produsentens skriftlige samtykke.
- normal slitasje.
6. Feil eller mangler i produkter eller deler som krever jevnlig vedlikehold etter å ha mottatt produktene, dekkes ikke av 
garantien. Dersom feilen eller mangelen fortsatt foreligger etter reparasjon av leverandør, vil feilen eller mangelen dekkes av 
garantien.
7. Små avvik som ikke påvirker produktets styrke eller brukervennlighet er ikke dekket av garantien. Slike avvik kan inkludere 
små flekker i maling, korn i galvaniserte deler eller andre overflateavvik som er forårsaket av normal slitasje ved bruk. 
Garantien omfatter ikke unormal bruk av produktene. Mangler som skyldes transport eller feil lagring av produktene er ikke 
dekket av garantien. Produktgarantien dekker ikke indirekte skader forårsaket av en feil del.

Les mer om montering og vedlikehold av DiscGolfPark-produktene i kapittel 5: Montering og vedlikehold.

Produkt- 
garanti



Referanser

Vi har levert et titall av discgolfbane-prosjekter. Vårt mål er alltid å tillfredstille kundens behov med 
å designe en bane som gir stor aktivitet. Å designe en god bane er en krevende jobb som vi legger 
mye stolthet i. De beste tilbakemeldingene vi får er i form av fornøyde kunder. Under finner du 
noen av de vi har laget en bane for:

Referanser

“Siden vår Discgolfbane ligger på skolens område, er den designet og tilpasset for elever på barneskolen, det 
vil si litt kortere bane. Det vi ser er at banen uansett blir brukt av spillere i alle aldre. Banen ligger blant mye 
trær, som gjør at vanskelighetsgraden øker. Tilbakemeldingene er at banen er utfordrende og gøyal. Den første 
sommeren har det vært stor aktivitet dagen lang og utover de sene kveldstimer. Skolen har stort fokus på 
tilrettelagt aktivitet for alle. Discgolfbanen er et glimrende supplement, som gir aktivitet til alle.”

Erland Sandvik, Rektor Røyslimoen skole

“Frisbeebanen passer godt inn i Bugårdsparken. Aktiviteten fungerer godt sammen med annen organisert 
idrett og friluftsliv, som også er et tenkt formål for brukerne av parken. Skiltene gir gode forklaringer og er 
synlige i terrenget. Det gjør også at besøkende i parken blir nysgjerrige på frisbeegolf som aktivitet. Banen i 
Bugården har gjort at det er startet opp en egen frisbeeklubb i Sandefjord samt at vi ser det er en kraftig 
økning i aktiviteten med antall besøkende på banen hele året igjennom.”

Mette Nerlie, Idrettskonsulent, Sandefjord

“Bruken av banen har vokst veldig fort. Det er blitt et stort etablert frisbeegolfmiljø, samtidig som det er veldig
mye uorganisert aktivitet hele året.
Vi har utelukkende gode og positive erfaringer med en slik bane hos oss, og det er et godt supplement til annen
aktivitet vi har.”

Ottar Eide, Daglig leder Skien fritidspark



Montering

Åpnings-
sermoni

Kartlegging

Kurs

Bane-
design

Våre tjenester

Våre unike tjenester

For kunder av DiscGolfPark er det mange tjenester 
tilgjengelig; befaring av områder, den viktige 
banedesigningen, baneinstallasjon og åpningsseremoni. Vi 
leverer prosjekter selv på et stramt tidskjema.

Flere års erfaring

Våre designere har mange års erfaring med å designe 
populære discgolfbaner.
Benytt deg av vår kompetanse og bestill en banebefaring i 
dag.



Hvorfor profesjonelt banedesign?

Banens sikkerhet

Sikkerhet er en essensiell tanke når man designer en 
DiscGolPark. Bruken av hele området tas med i 
betraktning i et design. Eventuelle sikkerehets-
konflikter blir godt merket på banens skilting. På hvert 
hull blir de eventuelle konfliktene spesifisert på 
TeeSignet. 

Målet med en profesjonell banedesign er å få en DiscGolfPark 
som er sikker og utfordrer spillere på flere nivåer. Vi går alltid 
igjennom med deg som kunde om hva dine ønsker og hvilken 
brukergruppe banen skal henvende seg til.
Discgolf blir ofte spilt på områder hvor det er annen aktivitet; 
turgåere, hundeluftere eller annen idrett. Discgolf er en 
lavterskelsaktivitet og dette fører med seg spillere med et 
variert nivå som vil bruke banen. Dette er noe vi tar hensyn til 
ved et banedesign.

En golfdisc er et raskt, flyvende objekt som kan forårsake 
skade når den treffer mennesker eller andre objekter. Man 
kan aldri helt utelukke at dette kan skje, men ved et 
profesjonelt banedesign så vil man minimere denne risikoen 
drastisk. Det er viktig at hullene ikke går på kompromiss med 
sikkerheten. Når vi designer en bane så tar vi hensyn til 
bruken av hele området.

En varierende og allsidig bane gir aktivitet.

Discgolf er på sitt beste når hullene krever forskjellige 
kasteteknikker. En bra discgolfbane har en variasjon 
på lengde, form, vegetasjon og høydeforskjell. Vi har 
også med estetikk i tankene når vi designer, dette for 
å sikre en hyggelig spilleopplevelse.

Våre designere har lang erfaring med å spille 
forskjellige baner rundt om i verden. De har også 
levert flere toppklassebaner i Norge. I tillegg har de 
vært ansvarlige for flere nasjonale og internasjonale 
discgolfturneringer.

Våre prinsipper for et banedesign:

Sikkerhet

Naturlig

Allsidighet

Utfordrende

Bane-
design



Kartleggingstjeneste
Kartlegging

Vår kartleggingstjeneste innebærer én dags befaring hvor 
vi blir kjent med et potensielt DiscGolfPark-område, før 
selve designfasen starter. Vi kan kartlegge tre områder i 
samme by på en dag. Som et resultat av kartleggingen vil 
vi lage en rapport, der de områdene som skal kartlegges 
er nøyaktig analysert.

Det vi tar stilling til under en kartlegging er:
Sikkerhet, annen bruk av området, vegetasjon og grunn 
(fjell, stein, jord). Målet med befaring er å sikre at man får 
en best mulig DisGolfPark.

Kartleggingen inkluderer:
Gjennomgang av området (antall hull, klassifisering av 

banen, brukere og andre ting som trengs å bli tatt med 

i betraktning)

Kartlegging av terreng og dens spesielle egenskaper

Kostnadsestimering av DiscGolfPark

Få mest mulig ut av området 
ditt med en befaring. 

I løpet av èn dag kan
vi kartlegge
1-3 områder.

Kartlegging vil 
alltid resultere i en rapport

fra designeren.



DiscGolfPark er Europas ledende aktør innen discgolfbaner. 
Våre designere har lang erfaring fra baner over hele verden. 
Vi leverer over 100 discgolfbaner i Europa hvert år.
Profesjonelt banedesign er en viktig faktor for å sikre en 
langvarig aktivitet. DiscGolfPark-design består av tre faser: 
Evaluering av prosjektet, banedesign og karttegning.

DiscGolfPark-design inkluderer:

       Kartlegging av området

       Godkjenning av tilbudet

       På stedet banedesign (1-10 dager)

       Definering av hullengde og par

       Regler for Infoboard

       Tegning av Teesigns

       Tegning av Infoboard 

       Publisering på discgolfpark.no

Før selve banedesignet vil vi gå igjennom med en person som 
er kjent på området. Målet er å ta hensyn til områdets terreng, 
vegetasjon, grenser og annen bruk. Etter dette vil vår designer 
begynne å stikke ut hull.
Når designeren er ferdig med å stikke ut hull, vil de ta en 
gjennomgang med ansvarlig for området for godkjenning. I 
den siste fasen vil Teesigns og Infoboard bli laget på vårt 
kontor. Dette sendes til korrektur og godkjenning før de 
trykkes.

Utfordrende hull

Discgolf er på sitt beste når hullene krever forskjellige 
kasteteknikker. En bra discgolfbane har en variasjon på 
lengde, form, vegetasjon og høydeforskjell, om mulig. Vi tar 
også med estetikk i tankene når vi designer, dette for å sikre 
en hyggelig spilleopplevelse.

Med denne tilnærmingen vil området bli tatt i bruk på best 
mulig måte i henhold til avtalt plan. Som kunde hos oss vil du 
få det beste ut av din discgolfbane.

Når vi designer en 9-hulls DiscGolfPark bruker vi normalt 2-3 
dager. 18-hulls DiscGolfPark er som regel designet innen 4-6 
dager. Dette er avhengig av nivå på banen.

Designtjeneste



Designprinsipper og sikkerhetssoner 
på en trygg discgolfbane

ca 50m

20m

15m

15m

5m

Designprinsipper
Discgolf kurven skal ikke monteres for nære en 

lekeplass, gangvei eller bygninger, etc.

Kasteretning blir lagt slik at “sleivkast” ikke utgjør  

noen stor fare.

Hullene planlegges med minst mulig kryssing av 

gangveier. Dette gjøres bare hvis det er god oversikt.

Hullene planlegges uten at de krysser hverandre. 

Sikkerhetssoner

Sikkerhetsavstand kurv til boliger

Sikkerhetsavstand kurv til bygninger, bilveier og 

lekeplasser.

Sikkerhetsavstand fra utkaststed til bygninger, 

veier og lekeplasser

Sikkerhetsavstand fra kurv til utkaststed

Sikkerhetsavstand fra kurv til sti

Det er viktig å markere sikkerhetsinstruksene på InfoBoard 
og TeeSigns.

Regler, hensyn og etikette er forklart på et InfoBoard.

På et TeeSign som står plassert ved hvert hull, får man 

forklart ev. sikkerhetskonflikter på det spesifikke hullet.

min. 2
0 m

eter
min.15 meter

min. 20 meter

G
angvei/bilvei

Bygning

Kurv

H
ull

Sikkerhetssektor 90 grader (spray)

Teepad

Teepad



Åpningssermoni av en bane

Den populære åpningssermonien

Når en DiscGolfPark tas i bruk, er det på tide å feire.
En baneåpning er med på å gi banen oppmerksomhet og 
dermed kommer aktiviteten raskt i gang. Inviter lokale skoler, 
politikere, folk fra lokale bedrifter og media.

Våre åpningsseremonier består av en discgolfpresentasjon, 
kastetips, tips til konkurranser og utstyr. På de stedene vi har 
en åpningseremoni, vil discgolf bli kjent for alle og mange nye 
mennesker vi prøve aktiviteten.
Vi planlegger seremonien sammen med deg og tar med ev. 
utstyr som trengs.
Arrangørene er erfarne discgolfspillere.

Et eksempel på en åpningssermoni:

09.00 - 12.00    Kursing av skoleelever
13.00 - 16.00    Kursing av lærerer 
16.00 - 16.30    Taler og oppvisningskast
16.30 - 19.00    Åpningssermoni og en presentasjon av                                      
             discgolf og en ev. konkurranse etter ønske

Åpnings-
sermoni



Et eksempel på en åpningssermoni:

09.00 - 12.00    Kursing av skoleelever
13.00 - 16.00    Kursing av lærerer 
16.00 - 16.30    Taler og oppvisningskast
16.30 - 19.00    Åpningssermoni og en presentasjon av                                      
             discgolf og en ev. konkurranse etter ønske

DiscGolf-dag

Discgolf-dag

I tillegg til åpningsseremonien arrangerer vi discgolfdager. 
Dette er for de som ønsker en litt annerledes aktivitet og bli 
kjent med discgolf. Vi organiserer discgolfdager for mange 
typer grupper: kommuner, skoler, bedrifter og ulike sommer-
leirer.

Arrangementet omfatter for eksempel:
Presentasjon av discgolf, kurs, kastetips og konkurranser. Vi 
planlegger dagen sammen med deg og tar med utstyret som 
det eventuelt er behov for.
Arrangørene er erfarne discgolfspillere.

Et eksempel på en discgolf dag:

10.00 -12.00   Discgolf-presentasjon for skoler eller                               
kommunens ansatte
13.00 - 16.00  Spill og ferdighetsøvelser/konkurranser
17.00 - 18.00  Discgolfdemonstrasjon og konkurranse  

Kurs



Discgolf-kurs

Kurs

Vi tilbyr kurs for nybegynner og viderekommende. Våre kurs 
er konsentrert rundt:
Kasteteknikk, spillerferdigheter, discgolfregler og historie. Vi 
har også kurs for å organisere konkurranser og mindre 
arrangementer.

Et eksempel på en dag med DiscGolf-kurs:

Morgen innendørs (ca 8.00-11.00)
- Discgolfens historie
- Discgolfregler
- Discgolfutstyr
- Hvordan organisere en turnering/arrangement?

Lunsjpause 1t. (11.00-12.00)

Praktiske oppgaver, 4t. (12.00-16.00)
- Aerodynamikk og disckarakteristikk
- “Backhand” kast
- “Sidearm”  kast
- Putteteknikk

Kurs



HullinformasjonKurv Banekart & regler Design og karttegning

Skole DiscGolfPark inkluderer:

En ny og spennende aktivitet for skoler

Formålet med fysisk fostring i skolen er å gi elevene allsidige og 
morsomme utfordringer, som også kan føre til en hobby utenfor 
skolen. De artigste former for øvelser er der hvor man kan 
utfordre seg selv og samtidig ha det gøy med venner.

Skole DiscGolfPark gir elevene en ny og interessant form for 
aktivitet. En bane tilpasset skoler kan utformes selv på et lite 
område, for eksempel i et lite skogholt ved skolegården. En bane 
på 6 hull kan aktivisere 24-30 personer samtidig, noe som gjør at 
banen fint kan brukes på aktivitetsdager og i kroppsøvnings- 
timene.

Skole DiscGolfPark består av 3 eller 6 hull.

INFO

Minimum område
50 x 100 meter

30 discer,
folder med regler
og kasteteknikk 

3
Kurver

1
InfoBoard

3
TeeSigns

3-hulls pakke

Minimum område
100 x 100 meter

30 discer,
folder med regler
og kasteteknikk

6
Kurver

1
InfoBoard

6
TeeSigns

6-hulls pakke

Skole

Discer og regler



+ Skoler og gruppetreninger
+ Nybegynnere og familier

Skole DiscGolfPark passer for

Skole DiscGolfPark inkluderer:

3/6 stk DisCatcher kurver

1 InfoBoard 

3/6 stk TeeSigns

Profesjonell design og karttegning

30 stk. discer

Bag til discene

Skole

En skole DiscGolfPark kan etableres selv 
på et lite område. Hullene er utformet slik 
at de ikke går på akkord med sikkerheten 
til andre aktiviteter i skolegården.

Banekart fra Mysen VGS



Stålkonstruksjon: 10 års garanti
Stålkonstruksjonen innebærer; kurvstang, kurvskål og 
kurvtoppen. Alle delene er galvaniserte.
I tillegg er toppen pulverlakkert.

Kjetting: 3 års garanti
Kjettingene er 6mm tykke og galvaniserte. Galvaniseringen gir 
en langvarig beskyttelse mot korreksjon, samtidig som det gir 
en klebrig overflate. Begge disse faktorene er viktig funksjoner 
for en konkurransedyktig kurv.

• Portabel fot
• Betongfundament
• Fjellfeste
• Flagg

Garanti-
info

Tilbehør

Kurven er den viktigste delen på en discgolfbane, derfor har vi 
lagt mye arbeid i den. I løpet av de siste årene har DisCatcheren 
blitt brukt på over 3000 discgolfhull over hele Europa.
DisCatcher har raskt blitt verdens mest brukte kurv. Denne 
svært synlige kurven har alt som kreves av en topp 
kvalitetskurv.
DisCatcheren tåler godt norske forhold.

Den gule kurvtoppen gjør kurven synlig i all slags forhold. 

Offisiell, PDGA (Professional Disc Golf Association) 
godkjent kurv.

28 kjettinger, noe som gjør at den fanger utmerket. 

Kurvtoppen er galvanisert og pulverlakkert.

Alle metalldeler er galvaniserte.

Flaggfeste på toppen

Tilgjengelig som en permanent og portabel versjon

10 års garanti på stålkonstruksjon

DisCatcher er tilgjengelig i valgfri farge (minimum ordre på 
9stk). Spør oss om pris og farger.



Installasjon og montering

Til installasjonen trenger du:
• Betongfundament med låsering
• 17mm fastnøkkel
• Utstyr til å grave med og litt grus

Betongfundamentet som brukes følger ikke med som en 
standard på kurven. Betongfundamentene kan enten kjøpes 
separat av oss eller hos en byggvarehandel. Fundamentet 
som brukes er ca. 500mm høyt og veier ca. 30kg. Disse er de 
samme som brukes til veiskilt.
Til installasjonen så trenger du utstyr til å grave med, samt litt 
grus til å fylle rundt fundamentet.

DisCatcher kurven leveres i fire deler: kurvtopp, kurvskål, 
stang og justeringssylinder (strømpe).

Til monteringen trenger du en 17mm fastnøkkel. Alle bolter 
som trengs følger med kurven. For permanent installasjon så 
trenger du utstyr til å grave med. Den gule kurvtoppen festes 
på enden av stangen med en gjennomgående bolt. Kurvskålen 
monteres cirka midt på stangen med en gjennomgående bolt.
Fest alltid den gjennomgående bolten først, før du strammer til 
låsebolten på siden.
Gå over kurvene og etterstram ca. én mnd. etter installering.

Vennligst les installasjon og 
vedlikeholds instruksjonene i 
kapittel 5: "Installasjon og 
vedlikehold".



Ramme: 10 års garanti
Rammen innebærer: hovedrammen rundt og festerammen for 
skiltet. Alle delene er galvaniserte og pulverlakkerte.
Les mer om garantibetingelsene i kapittel 1: Garantibetingelser

Produkt-
garanti

Informasjonsskiltet er blikkfanget i begynnelsen av en discgolfbane. 
Skiltet presenterer banen som helhet med informasjon om hvert hull og 
dekker alle viktige detaljer om banen. Regler og en kort innføring gjør 
det enkelt å komme i gang. 

Galvanisert og pulverlakkert ramme (Ø60mm) 

Bredde 1200mm, høyde 2300mm (1800 mm fra bakkenivå)

Skiltstørrelse 1050 x 70mm

Skiltet festes på 30mm krysfinner som følger med

UV-beskyttet print på en 3mm aluminiumsplate

Installeres med 2stk betongfundament (følger ikke med)

10 års garanti på rammeverk

Infoskiltet er designet for å tilfredsstille dine behov. Det kan være 
farget i henhold til dine ønsker og du kan selv bestemte logoer 
som skal settes inn.
Ta kontakt med din designer for mer informasjon.

Skilt: 3 års garanti
Skiltet består av en UV-beskyttet print, lagt på en 
3mm aluminiumsplate.
Les mer om garantibetingelsene i kapittel 1: Garantibetingelser

• Betongfundament
• Kan også fås med        
  fjellfeste

Tilbehør



Installasjon og montering

En kort forklaring om regler og etikette står 
godt forklart på skiltet.
Infoskiltet kan tilpasses etter dine egne ønsker. 

Infoskiltet angir antall hull, lengder og par.
Det er også lurt å angi hvor man kan parkere, 
toaletter og annen viktig informasjon.

Banegradering

Til installasjonen trenger du: 
• 2 stk betongfundament og låsering
• Skrutrekker
• Utstyr til å grave med og grus

Betongfundamentene som brukes følger ikke med som en 
standard til skiltet. Betongfundamentene kan enten kjøpes 
separat av oss eller hos en byggvarehandel. Fundamentet 
som brukes er ca. 500mm høyt og veier ca. 30kg. Disse er de 
samme som brukes til veiskilt.
Til installasjonen så trenger du utstyr til å grave med, samt litt 
grus til å fylle rundt fundamentene.

Selve kartet til informasjonsskiltet sendes som regel separat 
etter selve utstyret. Skiltet skrues enkelt fast til treplaten som 
sitter fastmontert på skiltrammen.
Til dette trenger du en skrutrekker og skruer 
(4,2mm*25-30mm).

Vennligst les installasjon og 
vedlikeholds instruksjonene i 
kapittel 5: "Installasjon og 
vedlikehold".



Ramme: 10 års garanti
Rammen er laget av galvanisert og pulverlakkert stål.
Les mer om garantibetingelsene i kapittel 1: Garantibetingelser

Våre TeeSigns er laget for discgolf. Et TeeSign forteller avgjørende 
informasjon om hullet og gjør spillet til en mer behagelig opplevelse. 
Grafikken er printet rett på en 3mm aluminiumsplate, noe som gjør at 
denne ikke kan plukkes av. Skiltets holdbare struktur og galvaniserte 
ramme gjør at dette kan stå ute i all slags vær, året rundt.

Galvanisert og pulverlakkert ramme (Ø60mm) 

Høyde 1300mm (800mm fra bakkenivå)

Skiltstørrelse 210mm*197mm

UV-beskyttet print på en 3mm aluminiumsplate

Installeres med 1stk. betongfundament (følger ikke med)

10 års garanti på rammeverk

TeeSignet er designet for å tilfredsstille dine behov. Det kan farges 
i henhold til dine ønsker og du kan selv bestemte logoer som skal 
settes inn.
Ta kontakt med din designer for mer informasjon.

Skilt: 3 års garanti
Skiltet består av en UV-beskyttet print lagt på en 
3mm aluminiumsplate.
Les mer om garantibetingelsene i kapittel 1: Garantibetingelser

•Betongfundament
•Kan fås med fjellfeste

Tilbehør

Produkt- 
garanti



Installasjon og montering

Til installasjonen trenger du:

• Betongfundament med låsering
• Skrutrekker eller popptang og nagler
• Utstyr til å grave med og litt grus.

Betongfundamentet som brukes følger ikke med som en 
standard til skiltet. Betongfundamentene kan enten kjøpes 
separat av oss eller hos en byggvarehandel. Fundamentet 
som brukes er ca. 500mm høyt og veier ca. 30kg. Disse er de 
samme som brukes til veiskilt.
Til installasjonen så trenger du utstyr til å grave med, samt litt 
grus til å fylle rundt fundamentet.

Selve kartet til skiltet sendes som regel separat etter selve 
utstyret. Skiltplaten festes enkelt på rammeverket da alle hull 
er forborret. Vi anbefaler at det festes med popnagler. 
Maskinskruer og muttere kan også benyttes. 
Hullene har en størrelse på 30mm.  

Våre TeeSigns er stilige og holdbare. 
UV-beskyttede kart som er trykt rett på en 
laserskåret aluminiums plate. 

Vennligst les installasjon og 
vedlikeholds instruksjonene i 
kapittel 5: "Installasjon og 
vedlikehold".

OB i vann bak 
kurven.

Par 3
34 m

OB

Karuss skole
DiscGolfPark



Lisävarusteet

Alle discgolfhull begynner med et utkaststed (tee). Det mest brukte 
materiale på et tee er kunstgress. Utkastfelt med kunstgress betyr mye 
for det generelle inntrykket man får av banen. En kunstgressmatte 
flukter fint i miljøet. I tillegg er de veldig brukervennlige og holdbare, 
når de blir vedlikeholdt riktig.
Utkastfeltene kommer i to størrelser: AM og PRO

Am TeePad

Gresslengde 20mm 

Materiale polyethene

TeePad str. 1400mm x 2400mm

Passer for midlertidig og permanent bruk

Kunstgresset festes med en treramme

Installeres på grus eller fin pukk

Pro TeePad

Gresslengde 20mm 

Materiale polyethene

TeePad str. 1900mm x 3900mm

Passer for midlertidig og permanent bruk

Kunstgresset festes med en treramme

Installeres på grus eller fin pukk
Kunstgress: 3 års garanti
Garantien omfatter selve kunstgressmatten. Den omfatter ikke feil 
ved installasjon eller mislighold av produktet.
Les mer om garantibetingelsene i kapittel 1: Garantibetingelser

Produkt-
garanti



Installasjon og montering

Riktig installert TeePads er en langvarig løsning for 
discgolfbaner. Ved installasjon må man ta hensyn til:

• Klargjøre grunn
• Riktig retning og vatring av utkastfeltet 
• Bruk av trykkimpregnert trevirke
• Riktig fyllmateriale og mengde
• Riktig vedlikehold

Utstyr og materiale som trengs til installasjonen:

• TeePad (kunstgressmatte)
• Trykkimpregnert trevirke str. 50x100mm 
 

• Rustfrie/syrefaste skruer til feste av rammen og 
kunstgressmatten.
• Utstyr til å grave med (minigraver anbefales)
• Grus/fin pukk (Ø 4-8mm) for å fylle i rammen
• Sand (Ø 0-2mm) for å fylle i matten. 
Mengde som trengs: 25 kg per kvm. 
Am TeePad trenger ca 85kg sand og 
Pro TeePad trenger ca 185kg sand.
Sand preferanser: 0,3 - 0,8 mm ±23 kg/m2, resp. ±26 kg/m2

Vennligst les installasjon og 
vedlikeholds instruksjonene i 
kapittel 5: "Installasjon og 
vedlikehold".

AM TeePad
2,5 x 1,5m

Pro TeePad
4 x 2m

Trykkimpregnert  
trevirke



Instruksjon for bygging av en DiscGolfPark

Dette heftet inneholder detaljert informasjon om alle DiscGolfPark-produkter: DisCatcher kurv, InfoBoard, TeeSign og 
TeePad.

Installering av en DiscGolfPark er enkelt og lite tidskrevende. Tiden som kreves avhenger av flere faktorer, slik som 
jordsmonn (jord, stein, grus) og tilgjenglighet av utstyr. Den mest tidkrevende delen av jobben er bygging av utkastfelt.

En discgolfbane bygges i tre faser

Banedesign og banebygging er et arbeid som består av flere faser. Vi ønsker å leverer hver fase med høy kvalitet, 
derfor samarbeider vi også med de beste leverandørene av DiscGolfPark-utstyr. 

DisCatcher kurv, InfoBoard, TeeSigns og TeePads blir levert i samme sending fra leverandør. En grovskisse av 
banekartet sendes på e-post etter banedesignet er gjort. De trykte platene som skal monteres på skiltene blir som 
regel levert helt til slutt.

1. Fase
• Banedesign

2. Fase
• Levering av kurver, 
   skiltrammer og utkastfelt
• Installeringen kan begynne

3. Fase
• Levering av kart
• Banen er klar for spill



1. Fase: Banedesign

En banedesigners oppgave er å planlegge en bane som møter kundens behov og ønsker, samtidig som den skal 
være varierende og trygg på det området som tildeles. Banedesigneren markerer utkaststed og kurv på stedet, 
og sender installasjonskartet til kunden.

Før banedesignet begynner går man igjennom basisen for en bane med kunden. Når designet er ferdig, går man 
igjennom banen med kunden for godkjenning.

2. Fase: Installasjon

Når banedesigneren har fått godkjent designet og installasjonskart og baneutstyret er blitt levert, kan monteringen 
begynne.

Visse oppgaver kan påbegynnes før selve utstyret er mottatt. Grunnarbeidet og TeePad- rammer kan gjøres klart. 
Alle baneproduktene skal installeres i henhold til mottatt kart.

3. Fase: Levering av kart

Basert på banedesignet, leveres TeeSign og InfoBoard med en illustrasjon av banen som vil veilede brukerne rundt. 
Skiltene viser banen med informasjon om hvert hull, spesifikke detaljer av området, en kort innføring av regler og 
etikette. Skiltene kan også tilpasses etter kundens ønske med diverse informasjon, for eksempel klubblogo eller 
sponsorlogo.

Når skiltene er godkjent av kunden, sender vi dette til trykk. Disse ettersendes. 
Etter skiltmontering er banen klar for spill.

Den beste måten å få i gang aktiviteten på banen er med en offisiell baneåpning.



Bakkenivå

Betong-
element

Kurv

DisCatcher installasjon -
Deler og verktøy som trengs

• Kurvdeler (4): kjettingstativ, kurvskål, stang og jordfeste
   (disse delene er standard)
• Bolter og muttere for montering av kurvdeler
   (disse delene er standard)
• Betongelement og låseskive 
   (må bestilles separat)
• Kan fås med fjellfeste og portabel fot
• Skiftnøkkel (17mm)
• Jordbor eller spader
• Hammer
• Grus

Kurvskål

Kjettingstativ

Stang

Installasjons-
høyde
80cm

Jordfeste
Installasjons-

dybde
50cm

• portabel fot
• betongelement
• fjellfeste
• flagg

Tilbehør

Detaljert installasjons-
veiledning på baksiden.



Installasjonsfaser

1.   Grav et hull som er ca. 50cm dypt og ca. 30cm bredt. 
      Sett betongelementet ned i hullet.
2.   Hvis du bruker et ferdig støpt betongelement så fest jordfestet                     
      inn i dette og fest den med låseringen.
      Hvis du støper selv, så støper du rundt jordfestet. Sørg for at det 
      ikke kommer støp inn i jordfestet. 
3.   Sett stangen inn i jordfestet og rett den opp. Merk at siden uten  
      gjennomboret hull plasseres ned i jordfestet. Fest stangen med  
      jorfestet i betongelementet og slå fast låseringen rundt stangen. 
      Fyll med grus rundt betongelementet og stamp det godt         
      sammen.
4.   Monter kurven. Sett fast kurvskålen først. Etter det monteres           
      kjettingstativet. Husk å sett på plastikk proppen på toppen av                            
      kurven før bolten settes i. Husk å stram boltene godt.
5.   Installasjonshøyden til kurvskål er 80cm fra bakkenivå. 
      (målet er tatt fra toppen av kurvskålen, som vist på forrige side.)

DisCatcher installasjon på fjell
• Fjellfeste (må spesifiseres ved bestilling)

1.   Finne et så flatt sted som mulig for fjellfeste slik at den kan boltes  
      fast i alle hjørner.
2.   Juster fjellfeste i vater ved hjelp av muttere.
3.   Du trenger 10mm ekspasjonsbolter som er 80-100mm lange.
4.   Stram boltene ved bruk av en skiftnøkkel.

                 



TeeSign installasjon -
Deler og verktøy som trengs

• TeeSign deler (2): Ramme og kartdesign
   (Design leveres kun når vi står for banedesignet)
• Popnagler (4mm) for festing av skilt.
   (Alternativt så kan man bruke maskinskruer og muttere)
• Betongfundament for feste av skilt 
• Fjellfeste
  (Må spesifiseres ved bestilling)
• Poptang
• Ev. skrutrekker og skiftnøkkel
• Hammer
• Jordbor eller spader
• Grus

• Betongfundament
• Fjellfeste

Tilbehør

Detaljert installasjons-
veiledning på baksiden.

Bakkenivå

Betong-
fundament 

TeeSign

Kartdesign

Ramme

Installasjons-
dybde
50cm

Installasjons-
 høyde
 80cm

Kart



Installasjonsfaser

1.   Installer skiltet langt nok ifra TeePaden (ca1,5m) slik at spilleren 
      ikke skader hånden sin. Anbefalt monteringsted er foran skrått    
      venstre eller høyre av TeePaden. 
2.   Grav et hull 30cm brett og 50cm dypt eller bruk et jordbor.
      Sett betongfundamentet ned i hullet.
3.   Hvis du bruker et betongfundament, så sett TeeSignet ned i              
      betongfundamentet. Om du  støper selv så bruk et støperør          
      200mm og kapp det på høyde 50cm. Fyll dette med støp og putt  
      TeeSignet oppi. Når dette er tørket kan du sette TeeSignet ned i   
      hullet.
4.   Sett TeeSignet i lodd og vri det slik at kartet lett kan ses fra       
      TeePaden.
5.   Fest stangen ved med å slå fast medfølgende låsering. Fyll opp     
      med grus rundt betongfundamentet. Og stamp godt rundt.
6.   Fest skiltdesignet med popnagler eller muttere og maskinskruer.    
      (Skiltdesignet leveres som regel etter at baneutstyret er      
       mottatt.)

TeeSign installasjon på fjell

• Fjellfeste (må spesifiseres ved bestilling)

1.   Finn et så flatt sted som mulig for fjellfeste slik at den kan boltes  
      fast i alle hjørner.
2.   Juster fjellfeste i vater ved hjelp av muttere.
3.   Du trenger 10mm ekspasjonsbolter som er 80-100mm lange.
4.   Stram boltene ved hjelp av en skiftnøkkel.

                 



TeePad installasjon -
Deler og verktøy som trengs

• TeePad kunstgressmatte
   (inkludert)
• Rammeverk av trykkimpregnert trevirke 50x100mm 
   (ikke inkludert, dette må skaffes selv)
• Syrefaste skruer til montering av ramme og kunstgressmatte
   (ikke inkludert, dette må skaffes selv)
   Anbefales: 8 stk 150mm skrues and 40 stk 30mm 
   skruer
• Grave verktøy (minigraver anbefales)
• Batteridrill (skrutrekker)
• Sand / singel (Ø 4-8mm) for a fylle i rammen
• Sand (Ø 0,3-0,8mm) for å fylle på i gressmatten 
   Fyll mengde:
   15-20kg per kvadratmeter 
   AM TeePad trenger ca 75kg og Pro TeePad trenger
   ca 160kg.

Installasjonsfaser

1.   Grav en ut et område litt større en TeePadens størrelse for å få  
      plass til trerammen. Dybden bør være 20-40cm. Du trenger ikke  
      grave så dypt om du er i stand til å sette rammen på et fast under-  
      lag på en annen måte.
2.   Lag trerammen 100mm kortere en kunstgressmatten.                       
      (Pro TeePad 1900 x 3900mm, AM TeePad 1400 x 2400mm)
3.   Monter rammen jevnt med bakkenivå i kasteretning. Fyll           
      rammen med grus og stamp det tett. (gjerne med en valse) Sørg    
      for at det er 2-3cm høyere i midten av rammen da sanden vil   
      synke litt.    
4.   Fest kunstgressmatten i siden av trerammen med skruer. 
5.   Fyll opp med grus rundt rammen slik at TeePaden flukter i bakkenivå.
6.   Fyll kunstgressmatten med sand og fordel denne med en kost.
      Sanden gjør TeePaden trygg for spillere og øker levetiden på   
      kunstgresset.

Detaljert installasjons-
instruksjoner på neste side.

2,5 x 1,5m

4 x 2m

AM-TeePad

PRO-TeePad

Trykkimpregnert
        trevirke



TeePad installasjon -
Deler og verktøy som trengs

• TeePad kunstgressmatte
   (inkludert)
• Rammeverk av trykkimpregnert trevirke 50x100mm 
   (ikke inkludert, dette må skaffes selv)
• Syrefaste skruer til montering av ramme og kunstgressmatte
   (ikke inkludert, dette må skaffes selv)
   Anbefales: 8 stk 150mm skrues and 40 stk 30mm 
   skruer
• Grave verktøy (minigraver anbefales)
• Batteridrill (skrutrekker)
• Sand / singel (Ø 4-8mm) for a fylle i rammen
• Sand (Ø 0,3-0,8mm) for å fylle på i gressmatten 
   Fyll mengde:
   15-20kg per kvadratmeter 
   AM TeePad trenger ca 75kg og Pro TeePad trenger
   ca 160kg.

Installasjonsfaser

1.   Grav en ut et område litt større en TeePadens størrelse for å få  
      plass til trerammen. Dybden bør være 20-40cm. Du trenger ikke  
      grave så dypt om du er i stand til å sette rammen på et fast under-  
      lag på en annen måte.
2.   Lag trerammen 100mm kortere en kunstgressmatten.                       
      (Pro TeePad 1900 x 3900mm, AM TeePad 1400 x 2400mm)
3.   Monter rammen jevnt med bakkenivå i kasteretning. Fyll           
      rammen med grus og stamp det tett. (gjerne med en valse) Sørg    
      for at det er 2-3cm høyere i midten av rammen da sanden vil   
      synke litt.    
4.   Fest kunstgressmatten i siden av trerammen med skruer. 
5.   Fyll opp med grus rundt rammen slik at TeePaden flukter i bakkenivå.
6.   Fyll kunstgressmatten med sand og fordel denne med en kost.
      Sanden gjør TeePaden trygg for spillere og øker levetiden på   
      kunstgresset.



InfoBoard installasjon -
Deler og verktøy som trengs

• InfoBoard-deler: metallramme (ø 60mm), plate til å feste kart og     
   kartdesign (inkludert når vi står for banedesignet)
• Skruer, bolter og muttere for montering av skiltramme og kart
   (inkludert)
• Betongfundament med låsering
   (dette må bestilles separat)
• Skilt med fjellfeste. (Dette er bestillingsvare)
• Verktøy til å grave med
• Batteridrill
• Skrutrekker, skiftnøkkel
• Hammer
• Grus

• Betongfundament
• Fjellfeste

Tilbehør

Detaljert installasjons- 
instruksjoner se neste side.

InfoBoard

Kart

Bakkenivå

Betong-
fundament 

Ramme

Installasjons-
dybde
50cm

Installasjons-
høyde

180cm



 Installasjonsfaser

1.   Grav to hull ca 50cm dypt og med et mellomrom på ca 120cm.
      (tilpasset bredden på infoskiltet) 
2.   Sett betongfundamentene i hullene. 
3.   Sett stengene til skiltet i fundamentene og juster disse i vater.
      Lås stengene med å slå fast låseringen til betongfundamentet.     
      Fyll igjen hullene med grus og pakk det godt sammen.
4.   Drill hull i kartet for å feste dette på bakplaten. Skruehullene skal    
      være 4 mm og anbefalte skruer 4,2*25mm.  
      (Som oftest blir kartene levert etter baneutstyret.)

InfoBoard installasjon på fjell

• Fjellfeste (må spesifiseres ved bestilling)

1.   Finn et så flatt sted som mulig for fjellfestene slik at de kan boltes   
      fast i alle hjørner. Begge festene må stå i samme høyde for at   
      skiltet skal blir rett.
2.   Juster fjellfeste i vater ved hjelp av muttere.
3.   Du trenger 10mm ekspasjonsbolter som er 80-100mm lange.
4.   Stram boltene ved bruk av en skiftnøkkel.

                 



Discgolf - en livslang hobby!

Discgolf har vokst fra en marginal hobby til en populær 

sport blant mennesker i alle aldre. Idretten er i stor vekst 

over hele verden og i Skandinavia er det mer enn 600 

discgolfbaner. Sporten appellerer til alle, fra de aller 

minste til de eldste, og det beste er; de kan spille discgolf 

sammen. I tillegg rekrutterer discgolf mennesker som 

har sluttet med annen aktiv idrett, mennesker som 

ønsker en ny og spennende fritidsaktivitet. Spillet er lett å 

forstå, rimelig og veldig engasjerende.

Det grunnleggende prinsippet i discgolf er svært likt 

tradisjonell golf. I discgolf er kølle og ball erstattet med 

golfdiscer. Disse kommer i mange former og vekter og 

kan ha forskjellige egenskaper. I stedet for et hull i 

bakken, er målet i discgolf en metallkurv. Den spilleren 

som bruker minst antall kast i løpet av runden er 

vinneren.

Disc Golf

Discgolf er på sitt beste i en vakker park i godt selskap.



Discgolf i Norge

Viste du at discgolf er en av de raskest voksende aktiviteter i 

Norge? Det etableres et titalls discgolfbaner i Norge hvert år. 

Sporten vokser raskt i byer og kommuner som søker en ny 

og spennende aktivitet for sine innbyggere. Også private 

aktører setter opp discgolfbaner som et supplement til de 

andre aktivitetene de har. En discgolfbane bygges ofte i 

kombinasjon med aktivitetsparker, bypark, skianlegg, 

campingområder og skoler. 

Noen steder har man opplevd entusiasmen for discgolf så 

stor at de har laget opptil flere baner. For eksempel har Bodø 

og omegn over 10 baner av forskjellige vanskelighetsgrader.

En vesentlig årsak til veksten av discgolf er det faktum at det 

er et lavterskeltilbud og en billig aktivitet. Alt du trenger for å 

sette i gang er et par discer og en bane. I Norge finner du 

over 100 baner fra Kristiansand i sør og til Hammerfest i 

nord. Banene er som oftest gratis å benytte og er oppe hele 

døgnet.

Disc Golf

Antall discgolfbaner i Norge

2009

2013
2012
2011
2010

36 baner

71
85

85

60
52

44

2014
2015...

Kart:

www.DiscGolfPark.no



 Discgolfregler

Målet med discgolf er å få discen fra utkastfeltet (tee) til kurven på færrest mulig kast. Hullene varier fra 50 meter til 

over 250 meter. Parverdien (kjent fra golf) varierer mellom par 3 og 5.

Discgolf er en individuell sport, men spilles ofte i grupper med 2-5 personer. Første kastet tas alltid fra et designert 

utkaststed (tee). Neste kast tas fra der hvor discen falt til ro. Hvert kast inkludert ev. straffekast telles opp. 

Totalsummen er alle kastene per hull summert opp. Spilleren med minst antall kast er vinneren.

Disc Golf

          

 Discgolf går ut på å bruke færrest kast fra   

             utkastet til kurv.

              Du kan spille alene eller i gruppe.

              En passe størrelse på gruppen er fra

              2-5 personer. 

             Naturlige hindringer som trær, busker og    

             grener er en del av banen, de skal ikke 

             knekkes eller fjernes på noen måte. La banen     

             være i like god stand når du forlater den og

             ta med all søppel og tomgods.

             Etter utkastet er det spilleren som ligger lengst                                     

             unna kurven som skal kaste. De andre

             spillerene blir værende bak kasteren.

 Hullet er ferdig spilt når discen ligger i kurven    

             eller i kjettingen.

  

 Det er lov med tilløp samt tråkke over discens

             plassering etter at discen er kastet, så lenge du        

             ikke er innenfor 10 meter.

 I discgolf er det viktigste å ha det gøy!!

 

Sjekk ut de offisielle reglene på www.pdga.com

Sammendrag av reglene

                            



Baneklassifisering

Discgolfbaner er klassifisert basert på deres nivå av utfordring og utstyr. Nivået av utfordringen er angitt med 

bokstavene AAA-A, BB-B, C og D. For eksempel en AAA-klassifisert bane er en full lengde turneringsbane og en 

D-klassifisert bane er en nybegynnervennlig skolebane. I tillegg blir banene klassifisert med nummerne 1-3, avhengig 

av hvordan de er utstyrt. På en nivå1 er det utkastfelt og komplett skilting. På en nivå 3 bane er det bare kurver eller 

andre typer av mål. DiscGolfPark®-baner er som oftest på nivå 1. 

Disc Golf

BB B C DAAA AA A
Antall hull

Snitt lengde (m)

Par

18+

140+

64+

18+

100-140

58+

18+

<100 

9-17

100+

9-17

75-100

7-17

<75

3-6 

Ikke definert

Ikke definertIkke definert Ikke definert Ikke definertMinst en 
par 4

Krav / klassifisering

Offisielle kurver*
Skiltsystem**

Utkastfelt
Vedlikehold

Offisielle kurver
Markert utkaststed

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Kurver/Andre “mål”
Markert utkaststed

* Offisielle kurver er godkjente av PDGA.
** Skiltsystem innebærer et Teesign på hvert utkaststed og et inforskilt.



En A-klassifisert bane består av minst 18 hull. Hullenes lengde varier mellom 50-250 meter. 

Vanskelighetsgraden varier mellom en bane for konkurransespill til nybegynnervennlig. 

En A-klassifisert bane gjør seg best på steder der det allerede er etablert et miljø og spillerne 

ønsker en større og mer utfordrende bane. Banen kan etableres i omtrent alle slags terreng. 

En A-klasse bane trenger et område på 150++ mål, og da gjerne med litt varierende terreng 

og vegetasjon.

En B-klassifisert bane består av minst 9 hull. Lengden på hullene varier mellom 50-170 

meter. Banen passer bra for nybegynnere og viderekomne. En B-klassifisert bane er av de 

mest populære da disse omfavner nybegynnere og opp til de mer erfarne spillerne. 

Banen kan etableres i omtrent all slags terreng.

Denne trenger et område på 80-150 mål.

En C-klassifisert bane er nybegynnervennlig og består av minst 9 hull. Lengden på hullene 

varier mellom 50-90 meter. En C-klassifisert bane er et godt valg som den første banen i 

området. Denne banen tiltrekker seg barn, ungdom og eldre. En C-klassifisert bane bør 

etableres i nærheten av boligområder, skoler og i byparker.

Denne trenger et området på 30-80 mål.

En D-klassifisert bane er veldig nybegynnervennlig og egner seg veldig godt som en 

introduksjon til sporten. Banen består av 3-6 hull. En D-klassifisert bane etableres som oftest 

i tilknytning til skoler. Lengden på hullene varierer mellom 30-60m, så denne type bane kan 

settes opp på et veldig lite område.

Disc Golf



Din DiscGolfPark-kontakt:

Mer informasjon om DiscGolfPark og discgolf:

DiscGolfPark Norge
www.discgolfpark.no

Innova Champion - #1 in Disc Golf
www.innovadiscs.com

Professional Disc Golf Association
www.pdga.com

Sune Sport AS
www.sunesport.no

Disc Golf


