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Først og fremmest ‐ Hvad er Disc Golf egentlig?
Disc golf er magen til traditionel golf, men i stedet for kølle og bold bruger man specielle
frisbee's - de såkaldte golfdiscs. Golfdiscen kastes efter et mål over jorden i stedet for et hul i
jorden. Der er forskellige typer golfdiscs til forskellige kast, ligesom der findes forskellige køller
til forskellige slag.
Spillets formål er, med så få kast som muligt, at kaste golfdiscen i hul. Hullet er en speciel
designet stålkurv, monteret på en 166,5 cm høj stålstang, hvorfra der i toppen hænger
stålkæder. Dette kaldes en disc golf kurv.

Man starter med at kaste (drive) fra et teested (startstedet) og kaster derefter fra, hvor
golfdiscen er landet. Hullet er færdigspillet, når man til sidst har kastet golfdiscen i kurven –
dette kaldes et putt. Kombinationen af længde, præcision, vind, træer, buske, vand og terræn
giver spilleren masser af udfordringer og spænding under spillet.
En komplet disc golf bane bestående af 9 eller 18 huller kræver typisk omkring 10 eller 20
hektar plads alt afhængig af terræn og banedesign. Et huls længde er typisk mellem 50 og 250
meter.
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DGK Mere Sidevind – Foreningens mål og projekter
I foreningen har vi pt. gang i 2 projekter:

1. Skolesatsning – en dynamisk disc golf bane i kommunen.
Projektet har til formål at skolerne i hele Haderslev Kommune kan få kendskab til Disc Golf
som den nye, motionsrige og sjove sportsgren. Til dette formål har vi investeret i en stak Disc
Golf kurve samt 50 discs og 2 tasker som er blevet til et såkaldt ”skolesæt”.
Vi er pt. i en test-periode, hvor Bevtoft Skole tester kurvene og konceptet i perioden fra
påskeferien til og med efterårsferien 2017. Derefter går skolesættet videre til næste skole i
kommunen. Hver skole opretter således deres egen lokale hjemmebane, hvor det også er
muligt for andre at prøve sporten og evt. lave arrangementer med disc golf på programmet.

2. Vojens DiscGolfPark
Projektet består i anlæggelsen af en 9-hullers disc golf bane ved Fritidscenteret i Vojens – i et
dejligt smukt naturområde ved skov og sø. Og dermed bliver banen også foreningens officielle
hjemmebane.
Dette projekt er unikt, da Vojens DiscGolfPark bliver den første disc golf bane i Danmark, der
gør brug af det fulde finske DiscGolfPark koncept. Konceptet består blandt andet i, at banen
bliver anlagt med fine kunstgræs-måtter ved teestederne. Dette gør, at man ikke ”slider hul” i
jorden med et mudret område som resultat samt får meget mere kontrol med ens drive.
Derudover er det en yderst handicap-venlig løsning.
Udover kunstgræs måtter består konceptet også af diverse skiltninger på banen. Et stort fint
oversigtskort ved Hul 1 giver et fantastisk overblik over banen, så man ved hvor man skal gå
hen efter hvert hul. Yderligere vil der ved hvert hul også være et teeskilt med et kort over
hullet (hvor er kurven og hvor er der træer/søer?) samt angivelse af hullets længde, om det er
Par 3, 4 eller 5 osv. Alt sammen med til at banen bliver meget mere tilgængelig og
brugervenlig for både professionelle disc golfere såvel som begyndere.
DiscGolfPark konceptet går også meget op i sikkerheden. Og banen er således designet med
det in mente, så man ikke udsætter forbigående mennesker for fare.
Med anlæggelsen af denne bane samt brugen af dette koncept satser vi på at bringe mange
nysgerrige og interesserede disc golf spillere til Vojens og samtidig højne interessen for disc
golf sporten blandt de lokale. Det er herlig og god motion og lægger klart op til en hyggelig og
sjov stund sammen med venner og bekendte.
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DiscGolfPark – Konceptet
DiscGolfPark er et unikt koncept til disc golf baner udviklet i Finland. Det er baseret på idéen
om at bygge sportsfaciliteter i pagt med omgivelserne. DiscGolfPark er det mest populære
koncept til disc golf baner i Europa. DiscGolfPark sikrer fantastiske oplevelser for spillere på
alle niveauer: fra begyndere til professionelle spillere. Ved at investere i en DiscGolfPark er
man sikret et stort udbytte i mange år!

Disc Golf Park omfatter:









Professionelt banedesign
DisCatcher – Kurve/mål
Infoboard – Informationstavle og oversigtskort
TeeSign – Teeskilte med hul-information
TeePad – Udkastområde i kunstgræs
Grafisk flot banekort og hul-kort
Klassificering af banen*
Instruktioner til installering og vedligehold

* Klassificering af banen indikerer antallet og længden af hullerne og sværhedsgraden af
banen. Banens klassificering indikerer også noget om udstyret og hvor velholdt banen er.
Læs mere på http://www.discgolfpark.net
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Billeder fra anlæggelsen af Vojens DiscGolfPark

Rammen til teestedet bliver skruet sammen.

Rammen placeres det rigtige sted og bliver fyldt med stabilgrus
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Pladevibratoren sørger for at teestedet bliver hårdt og stabilt at gå på

Kunstgræsmåtten skrues på og fugesand bliver spredt og stampet for at klare vejrforhold bedre. Voila –
et færdigt teested der kan bruges året rundt.
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Kurve samles, placeres og støbes ned i jorden på alle huller

Forinden er der brugt rigtig mange timer på at rydde træer, buske, planter og grene for at anlægge
hullerne inde i skoven – efter banedesigneren har været i gang.
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Ambitioner og planer
Den overordnede plan er at anlægge en fuld 18 hullers bane ved Fritidscenteret i Vojens – nu
har vi fået realiseret de første 9 huller, som er blevet en rigtig fed bane med DiscGolfPark
konceptet. Kunne vi skaffe midler nok til at lave de sidste 9 huller, ville vi have at gøre med en
potentiel bane til Danmarksmesterskabet og måske endda større end det.
Området ved Fritidscenteret ligger i perfekte omgivelser med både vand, skov og åbne
områder og har dermed potentiale til at blive en af de bedste baner i Danmark.
Den store ambition er at arrangere store turneringer i Vojens. At være en del af den danske
disc golf tour. At kunne danne ramme om DM og andre større turneringer i fremtiden.
Mulighederne er mange.
Company days og nybegynder dage skal også tilbydes, hvor virksomheder såvel som den
almindelige offentlighed får mulighed for at prøve kræfter med en ny, moderne og sjov
sportsgren og samtidig få frisk luft, motion og hygge med kollegaer og venner.
Vi ser også gode muligheder for at samle andre grupperinger til en hyggelig aktivitet.
Skolebørn, udsatte familier, folk med handicap og nye i Danmark.
Med de rette sponsorer vil der kunne laves mange sjove turneringer og events, hvor
konkurrence, sjov og hygge i naturen kan kombineres til en perfekt dag.
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Klubben bag DiscGolfPark i Vojens
Klubnavn: DGK Mere Sidevind
Formand:
René Pedersen, Dalgade 12, 2.th, 6100 Haderslev
Tlf: 23 35 10 11 - email: rene.pedersen@gmail.com
Næstformand:
Johnny Simonsen-Perreault, Kløvervej 29, st. tv, 6500 Vojens
Kasserer:
Morten Gram Pedersen, Skovbrynet 38, 6580 Vamdrup
Bestyrelsesmedlem:
Brian Steenfat, Nygade 5 Vedsted, 6500 Vojens
Bestyrelsesmedlem:
Jan Minke, Rosenvænget 2, 6541 Bevtoft
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Links og informationer
www.meresidevind.dk – vores website. Kommer online den 20. august når banen er indviet

www.discimport.dk – vores samarbejdspartner, banedesigner og leverandør
www.youtube.com – søg på disc golf og se disc golf videoer
www.ddgu.dk – dansk disc golf union. Regler, baner i Danmark, ranglister osv.
www.discgolfpark.net – disc golf park konceptet som banen anlægges efter

