
1

2

18

3

17

4

7

15

14

6

16

5

13

8

9

12

11

BÄCKÄNGSGATAN

SKÖVDEVÄGEN

TIDAN

10

TIDAN

1

2

18

3

17

4

7

15

14

6

16

5

13

8

9

12

11

BÄCKÄNGSGATAN

SKÖVDEVÄGEN

TIDAN

10

TIDAN

1

1

18

18

17

17

16

16

15

15

13

13

12

12

10

10

11

11

14

14

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

8

7

8

9

9

Tibro Frisbeegolf Scorekort

Tibro Frisbeegolf Scorekort

UTRUSTNING
Vid tävling är det vanligt att man använder sig av en minidisc, 
dvs en markör som används för att markera var discen landat. 
Övrig utrustning är tillbehör som till exempel paraply, handduk, 
vattenflaska och självklart någon form av väska att bära 
utrustningen i. I övrigt gäller det att klä sig efter väderlek. Precis 
som med golfklubbor finns det olika sorters diskar med olika 
egenskaper och användningsområden. Man brukar dela in dessa 
i fyra olika typer:

1 Putt & Approach 0-75m
2 Midrange 50-100m (finns på Inredia)
3 Fairway Drivers 75-125m
4 Distance Drivers +100m

Discar finns att låna gratis på Inredia vardagar kl. 10-16 men 
kan också köpas i välsorterade sportbutiker. Önskar ni låna 
discar under helgen hämtas discarna ut på fredag och lämnas 
åter måndag eller i Inredias brevlåda efter spel. Bortkastade 
discar debiteras med 100kr.

www.orbitibro.se
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Hål# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total

Par: 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 59

Längd: 83 77 110 60 149 106 58 74 108 94 136 84 75 57 87 118 65 78 1619
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BANA
En discgolfbana består oftast av 18 hål, men har ibland 9 eller 
27 hål. Banans svårigheter består av hålens längd, eventuella 
hinder i form av träd, buskar, vattendrag samt höjdskillnader. 
Vid blåst fungerar även vinden som en svårighet att bemästra. 
Vanliga underlag är gräs, ängs- eller skogsmark. I detta fall är 
det en park så visa hänsyn för andra människor som vistas på 
området.

HÅL
Ett hål består av ett utkast och en korg. Vägen däremellan som 
oftast är 50 till 200 meter långt utgör själva hålets spelplan. 
Den tänkta kastvägen på ett hål kallas fairway, medan området 
längre ifrån, som oftast har längre gräs, sly, och skog; kallas 
för ruff. Oftast har en bana ingen fast gräns utan de naturliga 
inslagen av till exempel skog och buskar fungerar som en 
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naturlig inramning. Det är dock inte ovanligt att det finns 
fasta gränser i form av gång- eller cykelvägar och vattendrag. 
Om discen landar utanför en fast gräns kallas detta OB, vilket 
betyder Out of Bounds. Likt traditionell golf har varje hål ett par 
som anger ungefärdet antal kast en van kastare bör göra för att 
klara hålet. Vid varje utkastplats finns en skylt som beskriver 
respektive håls regler, längd, par samt lite roliga saker du kanske 
inte viste om Tibro.

REGLER I KORTHET
Alla spelare kastar ut från hålets markerade utkast. Sedan 
fortsätter spelet med att den spelare vars disc ligger längst ifrån 
korgen kastar sin disc från den plats discen landade. Hålet är 
avslutat när alla spelare har fått sin disc att stanna i korgen eller 
de tillhörande kedjorna. Den spelare som hade lägst antal kast 
på föregående hål inleder med utkast på nästa hål. Alla noterar 
sitt antal kast i scorekortet.
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