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De vanligaste greppen

Kartförklaringar

Korg

TrädHålets nummer

Utkast

Discen kan kastas på 
många sätt. Det 
vanligaste kastet är 
backhand.

Steg 1. 
Du inleder en backhand 
genom att föra kastar-
men och discen så långt 
bak som möjligt, 
samtidigt som du vrider 
på hela överkroppen. 
Sätt stödfoten i marken 
framför dig.

Steg 2.
Vrid kroppen snabbt och 
för discen framåt nära 
bröstet. Samtidigt för du 
över tyngdpunkten till 
stödfoten.

Steg 3.
Genomför kastet och 
vrid hela överkroppen så 
att den lediga armens 
axel pekar mot kastrikt-
ningen.

Discgolf
Discgolf är en sport som kan spelas av alla, oavsett ålder och kön. 
Principen är densamma som i traditionell golf. I discgolf används i 

plastsorter och vikter. Målet i discgolf är en metallkorg med 
kedjor. Spelets slutgiltiga vinnare står den spelare som har klarat 
av banan med det minsta antalet kast.

Håsten DiscGolfPark
På hela banan gäller att alla vägar och motionsspår är OB.
Håsten DiscGolfPark passar för alla spelare oavsett nivå. Gul 
6-håls slinga är en anpassad och mer framkomlig slinga.
En lämplig gruppstorlek är 3–5 spelare. Att spela hela 18-håls  
banan tar ca 2 timmar.
Varbergs kommun ansvarar för banan och dess underhåll.
Tel: 0340-880 00  Email: Varbergdirekt@varberg.se  

Tekniktips

Spelregler
    Avsikten är att få discen med så få kast som    
    möjligt från utkastplatsen in i målkorgen.  

           Den som kastar ska alltid försäkra sig om att inga   
           andra spelare är ute på hålet som ska spelas.

           Efter öppningskastet kastar den som är längst från   
           korgen först. Följande kast görs därifrån discen landat.          
           Spelaren kastar så många gånger det behövs tills discen                                      
           vilar inuti korgen. 

           Hålet är slutspelat då alla spelare har fått sin disc   
           i korgen.

           Vinnaren är den spelare som utfört banan, alltså alla hål på  
           minst antal kast.

Puttgrepp Backhand Forehand

Håsten 
DiscGolfPark

Parkering

Med stöd från Varbergs Sparbank 
genom Sparbanksstift elsen Varberg.

Denna bana är klassificierad 
enligt DiscGolfPark 
-Klassificeringssystem.

Läs mer om klassificering på 
www.discgolfpark.comA1
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Håsten DiscGolfPark
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 �nns discar i olika modeller och tyngder. I stället för hål som på en vanlig golfbana �nns 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 utkastplatsen i målkorgen.

2.  Den spelare som efter utkastet hamnat längst från korgen får kasta påföljande 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 spelare 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!


