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Oversigtskort 
DISC GOLF  
Skanderborg Dyrehave

Skanderborg
Disc Golf Park

Dyrehaven
Banekort, regler og scorekort

 www.skanderborg.dk/discgolf  www.skanderborg.dk/discgolf



DERFOR SKAL DU PRØVE DISC GOLF
Disc golf er en variant af traditionel golf, hvor golfkøllen og golfkuglen erstattes med en frisbee og kurv.  
Det gælder om at bruge færrest mulige kast.

Det gode ved disc golf er at alle kan være med. Det giver god motion og hyggeligt, sjovt samvær.
Man kan spille disc golf uanset årstid.

Med Dyrehaven som ramme får man det smukkeste sted at spille disc golf.

FEM GRUNDREGLER
1. Find hullets start (tee-sted, markeret med et skilt og to fliser man skal stå imellem)

2. Orienter dig om banen på skiltet (til venstre for dig når du kaster fremad)

3. Hvis der er klar bane kaster du

4. Noter hvor mange forsøg du bruger på hver bane

5. Tag hensyn til andre spillere

REGLER FOR DISC GOLF
    Banen består af 18 huller (kurve). Typisk er hvert hul mellem 50-250 m lange.

    Man spiller som regel i grupper på maksimum 4-5 personer. Det optimale er maks 10-12 hold på banen af 
gangen (altså 45 personer).

    Fortrinsret: to personers grupper har fortrinsret og bør vinkes igennem af enhver spillergruppe, der spill-
er tre eller flere sammen. En enlig spiller bør altid lade alle spillergrupper gå igennem. Spillergrupper, der 
ikke spiller en fuld runde, bør endvidere lade spillergrupper, der spiller en fuld runde, gå igennem

    Det tager ca. 2-3 time at spille et 18-hullers spil.

    Sørg altid for at have frit udsyn inden du kaster. Kast derfor aldrig, når der er mennesker eller dyr inden 
for rækkevidde.

    Alle spillere kaster fra teestedet (start) mod disc golf kurven (hullet).

    Derefter kaster man videre fra, hvor golfdiscen er landet (forreste fod hvor disc’en ligger) indtil golfdiscen 
er i hul.

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

    Golfdiscen tælles som værende i hul, når den ligger i kurven eller hænger i kæderne. Golfdiscen er ikke i 
hul, hvis den ligger oven på kurven eller under kurven, eller hvis den blot har rørt kurven.

    Antallet af kast skrives ned for hvert hul og lægges sammen til sidst. Vinderen er den spiller, der har brugt 
færrest kast på samtlige huller.

Held og lykke med spillet

SCOREKORT

Send den bedste score ind på www.skanderborg.dk/discgolf
Tag gerne et billede og opload på www.facebook.com/skanderborg.dk

Send den bedste score ind på www.skanderborg.dk/discgolf
Tag gerne et billede og opload på www.facebook.com/skanderborg.dk
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