
Lærkedal

I området ved Lærkedal er der anlagt en Disc Golf bane. Når I lejer Lærkedal kan I låne 8 tasker 
med udstyr til at spille Disc Golf.

Her kan du læse om udstyret, reglerne, banen og hvad I skal være opmærksomme på.

Rigtig god fornøjelse!

Disc GolfDisc Golf
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Disc golf spilles med en disc - nogle kalder dem også for en frisbee! Men tro ikke én er nok! En 
prof spiller har rigtig mange forskellige discs i sin bag (taske). På Lærkedal har vi bags med 3 
discs. Én til det lange kast (driveren), én til mellemkastet og endelig én, til når du er tæt på kurven 
og skal ramme præcist (putteren).

Herunder kan du se de 3 forskellige discs. Desværre kan du ikke regne med farverne, da de kan 
skifte fra taske til taske, men symbolet på disc´en er den samme i alle tasker.

I tasken er der også en meget lille disc. Den er ikke til atspille med, men udelukkende til at 
markere, hvortil du har kastet, og altså også hvorfra du skal kaste dit næste kast.

I den bag du får med rundt, er der desuden et banekort, samt et scorekort og en kuglepind til at 
skrive resultatet ned med.

UdstyretUdstyret

Langdistance driver Midrange disc Putt & approach disc
Disc´en til det lange kast - typisk 
fra tee-stedet.

Stabil med god fart og et godt 
svæv.

Til det mellemlange kast. 
Kombinerer præcision med 
længde.

Overstabil med godt svæv, men 
ikke så meget fart.

Til det præcise kast, når du er 
tæt på kurven og virkelig skal 
ramme. 

Understabil med lav fart.

Hvis I vil lære mere om de forskellige teknikker, så kig for eksempel på http://www.claeswuertz.dk
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Disc golf spilles som almindelig golf, hvor golfdiscen erstatter kølle og bold og hullet erstattes af en 
disc golf kurv.

Man spiller i grupper på maks. 4 personer.

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, indtil golfdiscen er i hul. Det er altid den 
spiller, der ligger længst fra kurven, der kaster først. Makér landingsstedet.

Hvis din disc bliver tabt, så får du et strafkast tilføjet din score. Du starter så med at kaste fra det 
samme sted, hvorfra du kastede den tabte disc. Så vent med at fjerne markeringen til du ved, om 
du har discen i ”god behold”. 

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, under kurven eller hvis den blot har rørt kurven.

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

BEMÆRK:
Tag omhyggelig pejling både på din egen og dine medspilleres discs hver gang I kaster. Så kan I 
bedre finde dem igen, hvis de kastes i rough (altså ude af banen, f.eks. i højt græs). 

Ved lån af disc golf udstyret er det jeres ansvar at få alle discs med hjem igen. Disc’ene er 
temmelig dyre (ca. 100 kr. stykket) og vil blive skrevet på regningen. Start derfor med at tælle alle 
disc’ene i taskerne, så I ved, at der er det korrekte antal, når I starter.
 
Giv besked til Trente Mølle, hvis I mister en (eller flere discs), så der kan blive fyldt op igen. 

Det er derfor også en rigtig god idé, at I bruger lidt tid på at blive fortrolige med disc’ene, før I 
begynder at spille. Så øv jer på det åbne stykke ved Naturskolen og få en fornemmelse af, hvor 
langt I kan kaste, samt hvor meget en disc svæver til den ene eller anden side.

ReglerneReglerne
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Disc golf banen på Lærkedal er en 9-huls bane. Læs beskrivelsen af banen godt igennem, inden I 
spiller. På den måde sikrer I, at risikoen for at miste discs mindskes og I får lidt gode tips til at klare 
hullerne.

BanenBanen

Hul 1

58 meter
Par 3
Tee: N55 15.611; E10 10.773

Banens klart dyreste hul - forstået på den måde, 
at det er her, der forsvinder flest disc´s, der ikke 
bliver fundet igen! Det er søen til højre for 
kurven, der er skurken. Forsvinder disc´en 
derud, så er chancen for at finde den igen ret 
lille. Så stil evt. en mand ved søbredden når I 
kaster.



Lærkedal 4

Hul 2

44 meter
Par 3 
Tee: N55 15.592; E10 10.727 

Banens korteste hul, men alligevel med 
udfordring. Kurven står lidt gemt - og der er gode 
muligheder for at disc’en forsvinder ind i krattet til 
højre.

Hul 3

64 meter
Par 3
Tee: N55 15.577; E10 10.954

Her er det igen krattet til højre, der er den store 
disc-æder. Ellers ligger udfordringen i at ramme 
indgangen til skovvejen og kaste lige op ad 
skovvejen til disc´en lander i kurven.

Hul 4

65 meter
Par 3
Tee: N55 15.613; E10 10.934

Suverænt banens smukkeste hul. Her er en 
herlig udsigt til bakkelandskabet bag ved 
Lærkedal. Gode chancer for at få god længde på 
disc’en. Men pas på - mange bliver overraskede 
og kommer til at skyde alt for langt.
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Hul 5

69 meter
Par 3
Tee: N55 15.588; E10 10.914

Et meget regulært hul, hvor der skal kastes en 
smule opad. Til tider kan der til venstre for hullet 
være en del brændenælder, og det er bestemt 
ikke en fornøjelse at lede efter sin disc her - men 
som på billedet er der ingen problem.

Hul 6

45 meter
Par 3
Tee: N55 15.620; E10 10.900

Her kan man ikke se kurven fra tee-stedet. Den 
gemmer sig lige bag bakkekammen, i kanten af 
skoven. Nok det hul på banen, hvor der 
gennemsnitligt bruges færrest kast.

Hul 7

66 meter
Par 3
Tee: N55 15.621; E10 10.892

Her er to muligheder. Det mest oplagte er at gå 
venstre om træet. Men flere har haft held med 
at gå højre om trærækken og så kaste igennem 
et hul i hegnet. Kurven gemmer sig for enden af 
træbunken (der forlængst er blevet til flis), og så 
bliver det igen muligt at se kurven fra tee-stedet.
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Hul 8

46 meter
Par 3
Tee: N55 15.669; E10 10.856

En rigtig udfordring, hvor det gælder om at kunne 
kaste lige. Her er masser at træer at kaste ind i. 
En god øvelse til hul 9.

Hul 9

70 meter
Par 4
Tee: N55 15.700; E10 10.867

Banens sværeste og længste hul. Her skal man 
virkelig hold tungen lige i munden. Flyver disc´en 
for meget til højre, risikerer man at skulle en tur 
under et elektrisk hegn.


