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helsingborg.se

Tillsammans gör vi Helsingborg bättre
Hjälp oss att hålla naturen hel och ren. Meddela om fel eller lämna synpunkter
med hjälp av appen ”Ett bättre Helsingborg”. Du kan även ringa eller mejla  
Helsingborg kontaktcenter: 042-10 50 00, kontaktcenter@helsingborg.se
Skylten har tagits fram av stadsbyggnadsförvaltningen © Helsingborgs stad 2020.
Illustrationer: Pamela Sjöstrand.

Brohults DiscGolfBana

Hål	 1*	 2*	 3	 4*	 5*	 6	 7	 8	 9	 10*	 11	 12*	 13*	 14	 15	 16	 17*	 18	 Summa
Par 4	 5	 3	 4	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 4	 5	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 Par 61
Längd (m)	 152	 222	 73	 213	 89	 90	 120	 86	 76	 75	 200	 278	 98	 91	 81	 115	 63	 124	 2 246 meter

Hål	1	och	2: Mandatory på respektive bana ska passeras 
på höger sida. Passerar du på fel sida av mandatory, 
görs nästa kast från DZ med ett pliktkast.

Hål	4: Cykelvägen bakom korg samt ön på hål 5 är OB.

Hål	5: Missas ön från tee spelas nästa kast från DZ 
med ett pliktkast. Missas ön från DZ spelar du från  
DZ igen med ett pliktkast. När du landat inne på ön 
gäller vanliga OB-regler.

Hål	10: Mandatory ska passeras på vänster sida. 
OB på den asfalterade vägen.

Hål	12: OB på asfalten, vänster sida av vattnet samt 
i vattnet. Landar du OB gäller vanliga OB-regler.

Hål	13:	Kastar du OB från tee spelas nästa kast 
från DZ med ett pliktkast.

Hål	17: Mandatory ska passeras på vänster sida.  
Passerar du på fel sida av mandatory, gäller re-tee, 
alltså från utkastplatsen, för ditt nästa kast.

*	SpecialreglerAA2
Brohults discgolfbana är klassificerad 

enligt discgolfbanor.se
Bandesign: Henric Hagman, 2020.

Discgolf	är	ett	fridfullt	spel,		
det	viktigaste	är	att	ha	roligt!

Visa hänsyn för andra som vistas 
i området. Kasta aldrig om det 
finns minsta risk att träffa andra 
människor med din disc.  
Träd och grenar ingår i spelet, 
att böja bort eller bryta av är 
förbjudet.

Discgolf är en sport som kan 
spelas av de flesta, oavsett 
ålder eller förkunskap.  Det 
är lätt att lära, men svårt att 
behärska. 

Principen är densamma som 
i traditionell golf, men istället 
för klubbor och boll används 
en disc (frisbee). Hålet i 
discgolf består av en metall-
korg med kedjor. Kedjorna 
bromsar upp discen och låter 
den sedan falla ner i korgen.
Spelet går i korthet ut på att 
få discen att vila inuti korgen 
med så få kast som möjligt. 
Du kan spela mot dig själv 
eller tillsammans med andra.

Brohults DiscGolfBana har  
18 hål. Banans svårigheter  
beror på hålens längder,  
hinder i form av träd, buskar 
och höjdskillnader samt av 
väder och vind. Just vinden 
kan variera under spelets 
gång och är en svårighet att 
bemästra. I professionell  
discgolf används relativt 
tunga discar på 160-180 gram 
med stabil flykt. En duktig 
discgolfare kan kasta drygt 
100 meter utan problem.  
De allra bästa i världen kastar 
omkring 140-150 meter även  
i vindstilla förhållanden.

Tävlingsspelare och regel-
bundet spelande motionärer 
använder oftast flera olika 
discar med varierande flyg-
egenskaper.

Välkommen att spela på Brohults fina disc golf bana. Banan passar alla spelare oavsett nivå. 
En grupp på tre till fem spelare tar sig genom hela banan på cirka två timmar.

En	rolig	utmaning	med	lagom	motion

• På första hålet brukar kastordningen lottas.

• Första kastet (utkastet) på varje hål kastas
från utkastplatsen, även kallad ”tee”. Det är
tillåtet att stiga över utkastmarkeringen efter
det att discen har släppts.

• Vid ytterligare kast i banan placeras den
främre foten där discen stannade. Det är
tillåtet att byta disc för varje nytt kast.

• Den spelare vars disc ligger längst ifrån
korgen kastar alltid först oavsett om det blir
samma spelare att kasta flera gånger i rad.

• Alla kast räknas tills dess att discen vilar
inuti korgen.

• Vid kast över tio meter ifrån korgen är det
tillåtet att falla över sitt läge efter att discen
lämnat handen, såkallad eftersving.

• Tio meter och närmare korgen räknas som
putt, då är det inte tillåtet att falla över, det
räknas som övertramp och resulterar i plikt-
kast vid upprepning.

• Den spelare som hade lägst antal kast på
föregående hål inleder på nästa hål.

• Den spelare som har klarat banan på lägst
antal kast har vunnit.

DZ	=	Dropzone: Alternativt utkastplatta 
efter felaktigt kast.

	=	Mandatory: Obligatorisk väg ena 
sidan om ett hinder. Vanligtvis 
markerad med en pil.

Tee: Utkastplats. Plattsatt yta markerade 
med hålets nummer.

OB = Out	of	bounds: Utanför bangräns.

Driving	range: Yta att träna långa kast på.

Grundläggande regler

Brohults DiscGolfBana

STEG	1: 
Du inleder en backhand 
genom att föra kast-
armen och discen så 
långt bak som möjligt 
samtidigt som du vrider 
på hela överkroppen. 
Sätt stödfoten i marken 
framför dig.

STEG	2: 
Vrid kroppen snabbt 
och för discen framåt 
nära bröstet. Samtidigt 
för du över tyngd-
punkten till stödfoten.

STEG	3: 
Genomför kastet och 
vrid över kroppen så att 
den lediga armens axel 
pekar mot kastriktningen 
när du släpper discen.

GRUNDKAST
Discen (frisbeen) kan kastas på många sätt. 
Backhand är det vanligaste kastet.

VANLIGA	GREPP

GRILLPLATS

RASTPLATS

LEKPLATS

PULK ABACKE

HUNDHÄGN

PARKERINGSPLATS

VÅTMARK

DRIVING	RANGE

Hitta rätt på kartan

Förkortningar och förklaringar

INFORMATIONSTAVLA 
BROHULTS DISKGOLFBANA

INFORMATIONSTAVLA  
GRÖNOMRÅDET

DISCGOLF UTK AST/TEE

DISCGOLF HÅL/MÅLKORG

MOUNTAINBIKEBANA

CRICKETPLAN

FOTBOLLSPLAN

BASKETPLAN

Pitch

FÅGELDALEN

KOJAK-
KULLEN

HUNDHÄGN
BROHULT

FJÄRILS-
KULLEN

TEKNIK-
DUNGEN


