
Discgolf
Regler för Vardagsspel

Målet med sporten
Discgolf spelas som vanlig “boll” golf men med flygande discar istället för med boll och klubba. Ett “kast” räknas för varje gång man 
kastar discen eller ett straffkast läggs på. Målet är att spela varje hål med så få kast som möjligt. Spelaren med minst antal kast för 

hela rundan vinner.

Säkerhet först
Kasta aldrig när andra spelare eller parkanvändare är inom kastavstånd. Låt alltid de som passerar genom parken göra det innan du 

kastar. Var uppmärksam om dina omgivningar. Om det trots allt inte går som tänkt så skrik “Fore” om du tror att det bättre kan 
uppmärksamma de som hamnat i farosonen för din flygande disc. Be om ursäkt om du varit nära på att träffa någon med ditt kast.

Avkast/Tee kast
Varje hål börjar med ett kast från en Tee. Kast från Tee måste fullbordas på eller strax bakom det utmärkta teeområdet. 

Lie
Spelarens Lie är den plats där discen har stannat efter att ha landat från ett kast. Markera din Lie med en minidisc eller spela direkt 

från din kastade disc. Spelarens nästa kast görs direkt bakom din markerade Lie. 

Kastordning
Spelaren med minst kast på föregående hål är den som Teear av först. Väl ut på fairway är det alltid den spelare vars disc ligger längst 

ifrån korgen som kastar nästa kast.

Kast från fairway
Kast från fairway måste göras direkt bakom din Lie. En ansats och att följa upp ditt kast med en så kallad “Follow through”  och 

trampa över efter att man släppt discen är tillåtet såvida man inte är näsmare än 10 meter från korgen. Kast inom 10 meter räknas 
som en putt och då får man inte kliva över sin Lie föränn discen ligger helt still.

Avslutning av hålet
En disc som stannar i korgen eller hängandes från kedjorna räknas som en godkänd avslutning av hålet. Ovanpå korgen eller hängan-

des från sidan räknas inte.

Ospelbar Lie
En disc som stannar uppe i ett träd eller på något sätt nere under marken skall markeras med en minidisc  på marken lodrätt över 

eller under discen. Man behöver alltså inte kasta från ett träd.

Out Of Bounds 
Om någon bit av ett område som är out of bounds eller O.B. syns mellan discen 
och fairway så är discen O.B.Ett kast som landar O.B. måste spelas från en punkt 
inte mär än en meter in från den punkt där discen korsade O.B linjen. På den här 
banan är alla cykelbanor och områdena bortanför dessa O.B. det gäller även då 
den bortre sidan är en del av ett annat hål t.e.x på hål 1, 3 och 15.

Straff
När man spelar för nöjes skull så straffas man inte för regelbrott utan de man 
spelar med och ens eget samvete håller en ärlig.

Banetikett 
Var tyst och undvik onödiga rörelser när en annan spelare skall kasta. Stå alltid 
bakom den spelare som kastar tills dess att kastet är fullbordat. 
Plocka alltid ut din disc ur korgen så fort att du har satt din putt. 
Hjälp nya spelare att lära sig reglerna. 
Tillåt snabbare grupper ute på banan att spela förbi om det är möjligt. 
Plocka upp skräp och släng det i sopkorgarna ute på banan. 
Ändra inte banan d.v.s buskar, träd, korgar eller skyltar.

kika in på www.luleadiscgolf.se för mer information



www.Luleadiscgolf.se

Ett medlemskap i Luleå Discgolfförening har bara fördelar.

Vi anordnar flera tävlingsarrangemang under årets gång som alla våra medlemmar är välkommna att 
delta i. Dessa är allt emellan mindre klubbtävlingar i längdkastning, Putt och inspel, och pargolf till vår 
egna PDGA och SFF sanktionerade tävling Luleå Open som går av stapeln tidigt på säsongen varje år. 
Under hela säsongen så arrangerar vi även Kvällsdisken som är en lokal seriespelstävling som pågår hela 
säsongen och är gratis för alla medlemmar att delta i.

Om man känner att Discgolf är en sport som man känner att man skulle vilja lära sig lite bättre så är ett 
medlemskap i föreningen en snabb väg att komma i kontakt med andra spelare som man kan lära sig mer 
utav. Klubben har flera utbildade instruktörer och även ett par PDGA licensierade spelare som är riktigt 
vassa.

För att bli medlem i LDF så betalar du in medlemsavgiften till vårt bankgiro 5388-0977 och anger ditt 
namn och din e-mailadress.

Därefter skickar du ett mail till kassor@luleadiscgolf.se och berättar att du betalat medlemsavgiften 
samt anger följande uppgifter: Efternamn, Förnamn, Kön, fullständigt personnummer, Medl.typ, Adress, 
Postadr. Hemtele. Mobiltele. E-mail på alla som du betalt medlemsavgift för. Om du betalar ett famil-
jemedlemskap så behöver vi information om samtliga familjemedlemmar.

Vi kommer i förstahand använda e-mail för att kontakta våra medlemmar men det är ändå bra att ha 
fullständiga kontaktuppgifter.

  Medlemsavgifter för 2014

  Senior:    150:-
  Senior 1:a året   100:-
  Junior:    50:-
  Familj:    300:- 

  Junior räknas man som ända tills det att man fyllt 19 år.

Bli medlem i LDF



Intressekoll för 
Discgolfkurs

www.luleadiscgolf.se

Om intresse finns så kommer luleå Discgolfförening att 

hålla i en eller flera Discgolfutbildningar under sommaren. 

Dessa kan komma att vara från riktig nybörjarintroduktion 

till mer avancerade puttnings och längdkastningskliniker. 

Om du känner att detta är något som du skulle vilja ta del 

utav så skicka då ett mail till Jim@luleadiscgolf.se Där du 

beskriver vilken typ av hjälp just du skulle vilja ha. 

Medlemskap i föreningen är inte ett krav.
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