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1.Målet är att få discen att vila inuti
korgen med så få kast som möjligt.
2.När alla har kastat ut, kastar alltid den
som ligger längst ifrån korgen härnäst
oavsett om det blir samma spelare att
kasta flera gånger i rad. Discen kastas
ifrån där den har kommit till vila. På
nästföljande hål kastar den med bäst
resultat på hålet innan ut först.
3.Vid kast över 10 meter ifrån korgen är
det tillåtet att falla över sitt läge efter att
discen lämnat handen.
4.Alla kast räknas tills dess att discen
vilar inuti korgen.
5.Den spelare som har nyttjat lägst
antal kast efter banans alla hål har
vunnit.
6.Visa hänsyn för andra människor
som vistas på området. Kasta inte om
det finns minsta risk att träffa andra
människor med din disc.
7.Träd och grenar är en del av spelet,
böja bort eller bryta av är förbjudet!
8.Discgolf är ett fridfullt spel, det
viktigaste är att ha roligt!
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Har du tips på hur hålen här på Ånaplans
Discgolfcourse kan gestaltas/profileras?

Lägg förslaget i lådan vid starten
www.orbitibro.se
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Gestaltningstips! Ånaplans Discgolfcourse

Skriv eller rita i rutan nedan. 
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Ånaplans Discgolfcourse
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