
                                     

 

 

Reglerne for DiscGolf 
 

 
 

• Kast aldrig, når der er mennesker 
eller dyr inden for rækkevidde. 

• Sørg altid for at have frit udsyn, 
inden du kaster. 

• Man spiller som regel i grupper på 
max. 4 personer. 

• Alle spillere kaster fra tee-stedet 
(start) mod kurven (hullet). 
Derefter kaster man videre fra 
hvor disc’en landede (forreste fod 
placeres, hvor disc’en ligger). 

• Det er altid den spiller, der ligger 
længst fra kurven, der kaster først. 

• Disc’en tælles som værende i hul, 
når den ligger i kurven eller 
hænger i kæderne. Den er ikke i 
hul, hvis den f.eks. ligger oven på 
kurven eller under den, eller hvis 
den bare har rørt kurven! 

• Lander disc’en på en vej eller i en 
sø er den ”udenfor” =OB. Spilleren 
noteres for et strafkast, og disc’en 
kastes fra hvor den forlod banen. 

• Antallet af kast skrives ned for 
hvert hul og lægges sammen. 

• Vinderen er den spiller, der 
sammenlagt har færrest kast på 
alle huller. 

 

 

Score Board 
 

Navn >     

Kurv 1      

Kurv 2      

Kurv 3      

Kurv 4      
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Kurv 7      
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Hvad er discgolf? 
 
Spillets koncept er lettere at forstå, når det 
kaldes ”Frisbee®golf”, men da Frisbee® er 
et registreret varemærke, kalder vi selv 
spillet for ”discgolf”. 
 
Discgolf minder om kølle-golf. Der spilles 
på en bane med alt fra 2 kurve ”huller” og 
opefter. 
 
Hvert hul består af et tee-sted (start) og 
en kurv (hullet).  
I stedet for golfkøller og kugler anvender 
man en golfdisc til at kaste med, i dette 
tilfælde to slags disc. En man starter med 
og forsætter med, indtil man skal ”putte”, 
altså det sidste kast, da denne disc er lidt 
tungere men blødere og derved nemmere 
at få i kurven.   
 
Banen 
Vi har valgt en bane, hvor I bliver lidt 
udfordret med hensyn til længde og 
sværhedsgrad. 
Der er syv kurve, ”huller”, som I skal 
igennem og har I tid, så tager i banen 
samme vej tilbage. 
I starter ved kurv 1, og tager dem 
numerisk rundt på banen. 
  
I bedes venligst aflevere alle Disc efter 
endt spil i receptionen.  
 

 

Oversigts kort over DiscGolf 
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DiscGolf kurv = 
 
Discgolf er gratis, dog skal der lægges et depositum 
udlevering af disc. To disc pr. person: 1 Putt & Appro
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(200 kr.) i receptionen ved 
ach samt en Mid Range.   


