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info@svenskdiscgolf.se 
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Klassificerare
Mattias Nilsson
Johan Sleman
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Svenska Discgolfförbundets licens och klassificeringssystem, PD,  
bygger på samma grundregel som övriga frisbeesporten, vi dö-
mer själva.  
Idrottaren tillsammans med eventuell tränare anger själva vilken 
klass man önskar licensera sig i. Hjälp och rådgivning kan fås av 
Svenska Discgolfförbundets klassificerare. Dessa klassificerare 
kan också gå in och ändra en idrottares klass i de fall en bedöm-
ning görs att man licenserat sig felaktigt.

Svenska Discgolfförbundets klassificeringssystem följer inte inter-
nationell standard då aktivt arbete saknas av våra internationella 
organisationer WFDF samt PDGA. 
När/om dessa startar ett mer aktivt arbete kommer vi justera 
våra klasser alternativt behålla vårt PD-system och komplettera 
med klasser för att bättre matcha det internationella systemet.

Vi har till en början endast 4 klasser. Vår förhoppning är att vi 
med dessa kan påbörja ett arbete kring parasport som vi sedan 
utvecklar och förändringar baserat på hur dessa klasser tas emot.

I detta dokument förklarar vi vårt klassificeringssystem, ger gui-
der och riktlinjer för hur banor ska anpassas samt komplettering 
till PDGA’s regelverk för de klasser som behöver det. 
 
Klasserna i dessa dokument ska inte blandas i hop med PDGA’s 
olika ålders-, amatör- och proklasser. Vid stort spelarfält kan 
dessa kombineras tillsammans med vår parasport klassificering. 
Tex Intermediate PD1 för en klass för spelare med en rating upp 
till 935 som är sittande i rullstol med ingen eller väldigt begrän-
sad rörlighet i midja och nedåt.

Förbundets parsportarbete är en del av vårt långsiktiga arbete 
inom ”Tävla på lika villkor” och ”Discgolf för alla”.

Kontaktuppgifter vid frågor eller hjälp med klassificering hittas till 
vänster i detta dokument samt på www.svenskdiscgolf.se/paras-
port.
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KLASSIFICERARE
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PD-systemet bygger på att idrottaren 
själv tillsammans med eventuell tränare 
eller ledare i föreningen sätter lämplig 
klass på idrottaren.

Rådgivning kan fås av Svenska Discgolf-
förbundets klassificerare. 

Klassificerarna kan även gå in och ändra 
en idrottares klass i de fall förbundet 
anser att man valt fel klass.

Svenska Discgolfförbundets klassificera-
re jobbar alltid i par. Och vi har i dagslä-
get endast 2 klassificerare.

Är du intresserad att hjälpa till med 
klassificering kontakta förbundet på 
info@svenskdiscgolf.se och beskriv lite 
kort din bakgrund samt att du vill bli 
klassificerare.



PD-SYSTEMET
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PD, Para Discgolf, är Svenska Discgolfförbundets klassificeringssystem. 
Då våra två stora internationella organisationer, WFDF samt PDGA saknar aktivt
arbete inom parasport har vi valt att ta fram ett eget klassificeringssystem. 
Noteras ska dock att PDGA har vissa justeringar inom vissa delar i regelboken 
https://www.pdga.com/medical/reasonable-modification-request). Detta är dock 
inget som kan jämföras med en riktigt klassificering för att ge möjlighet till tävling 
och träning med lika förutsättningar. 
 
Vi har tagit hjälp av andra andra idrotters upplägg och formuleringar och medve-
tet valt att hålla antal klasser på ett minimum till och börja med. Målsättningen 
med PD är att föreningar och idrottare snabbt ska kunna komma igång med en 
parasportverksamhet och klassificeras. 

Då idrottaren själv klassificerar sig är det ingen väntetiden för att kunna delta på 
tävling. Med det hoppas vi att föreningar så snabbt man ser att det finns ett un-
derlag börjar erbjuda möjligheten till tävling och träning.

PD-systemet bygger som övrig frisbeesport på Fairplay och eget ansvar. Men skul-
le Svenska Discgolfförbundet misstänka att en idrottare licenserat sig i fel klass 
kan våra klassificerare göra en omklassning. Väntetiden på denna är ca en månad 
och idrottaren kan hindras från att tävla under denna tiden. 
Klassificerarna kan också användas som rådgivare om man känner sig tveksam till 
vilken klass man ska ställa upp i.

PD-systemet gäller inte utanför Sverige så en ny klassning behövs för att delta 
internationellt. 
 
 
Framtiden 

Målsättningen är att när vi sett att en tävlingsverksamhet har vuxit fram och un-
derlag finns utöka till fler klasser. Detta för att alla ska ges en bra möjlighet att 
tävla mot likvärdiga motståndare.

I framtiden ska även fler klassificerare utbildas för att vi i framtiden även ska ha 
klasser som kräver korrekt klassificering.
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Sittande med svag 
eller ingen rörlighet 
och känsel från midja 
och neråt.

Lämpliga frågeställning-
ar för att ta reda på om 
du tillhör denna klass. 
 
Kan du kortare stunder 
stå upp utan stöd eller 
hjälp? 
 
Kan du med hjälp av en-
dast underkroppen för-
flytta dig ur rullstolen till 
tex säng eller stol?

Har du svarat nej på alla 
frågor tillhör du troligtvis 
klassen PD1

PD1
Sittande med helt 
eller delvis rörlighet 
och känsel  från midja 
och neråt

Lämpliga frågeställning-
ar för att ta reda på om 
du tillhör denna klass. 
 
Kan du kortare stunder 
stå upp utan stöd eller 
hjälp? 
 
Kan du med hjälp av en-
dast underkroppen för-
flytta dig ur rullstolen till 
tex säng eller stol?

Kan du med hjälp av un-
derkroppen sträcka dig 
uppåt eller åt sidan när 
du sitter i rullstolen för att 
få en längre räckvidd, tex 
för att ta ner nåt som står 
högt upp? 

Har du svarat ja på 2 eller 
fler frågor tillhör du tro-
ligtvis klassen PD2

PD2
Stående med rörelse-
nedsättning i ben och 
eller armen, handen 
som används vid kast 
alternativt medel eller 
grov spasticitet. 
 
Lämpliga frågeställning-
ar för att ta reda på om 
du tillhör denna klass. 
 
Kan du stå upp med bibe-
hållen balans i mer än 5 
min? 
 
Har du någon av följande 
rörelsenedsättningar? 
 
• Hypertoni – Muskel-

spänningar 
• Kortväxthet
• Nedsatt muskelstyrka 
• Nedsatt rörelseomfång  

- Ledstelhet 
• Amputation / Dysmeli - 

Missbildningar  
• Ataxi – Skakningar 
• Athetos - Motoriska 

svårigheter 
• Benlängdsskillnad 

Har du svarat ja på alla 
frågor ovan tillhör du tro-
ligtvis klassen PD3

PD3
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Intellektuell funktions-
nedsättning.

Denna klass riktar sig till 
personer med IQ under 
75 och brister i minst två 
adaptiva förmågor, enligt 
Världshälsoorganisatio-
nens definition.

PD4
Idrottare med neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar (NPF), som ej uppfyller kriteri-
er för intellektuell funktionsnedsättning, kan 
inte få licens i vårt PD-klassificeringssystem. 
Idrottare med NPF kan självklart inkldueras i 
såväl träningsgrupper och även i tävlingar på 
lokal nivå som ej har licenskrav.

NEUROPSYKIATRISK FUNK-
TIONSNEDSÄTTNING (N)

Alla klasser tillåter att man har med sig en 
ledsagare som kan bistå med hjälp som att ta 
upp en disc, bära utrustning mm. 
I klasserna PD1, 2 och 3 får ledsagaren inte 
hjälpa till eller bidra vid regeldiskussioner. 
 
I klassen PD4 jämställs ledsagaren med utö-
varen och kan därför vara en del i regelbeslut 
enligt frisbeesportens FAIRPLAY.

Oavsett klass får idrottaren ha hjälpmedel 
som rullstol, permobil eller annat stöd för 
att ta sig framåt. Men i stående klasser som 
PD3 och 4 får endast kasten utföras stående 
utan extra stöd (proteser räknas ej som extra 
stöd).

Inga hjälpmedel som har direkt kontakt med 
discen får användas utan godkännande av 
Svenska Discgolförbundets klassificerare. 
Detta gäller även hand- och armproteser 
samt ”muskelförstärkande” hjälpmedel som 
alla måste godkännas först.
Detta även om dessa används i vardagen. 
 

HJÄLPMEDEL OCH 
LEDSAGARE



FÖRDJUPNING PD1 
REGLER, HJÄLPMEDEL OCH BANANPASSNING 
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PD1 är för utövare som har svårt att 
få kraft i kasten med hjälp av annat än 
överkropp och arm. 
 

BANDESIGN
När man anpassar en bana för PD1 är 
det viktigt att man planerar och tänker 
på att man ska komma fram med rullstol 
till sin position där man ska kasta. Detta 
gäller inte bara tee utan även ruffen. 
Lämpligt är att man på en PD1-anpas-
sad bana även klipper ruffen och ser till 
att det finns tillräckligt mycket utrymme 
mellan träd och buskar för att man ska 
kunna ta sig fram med rullstol.
I de fall det inte är möjligt att tillgäng-
lighets göra ruffen bör man sätta ett OB 
kring det området samt tillhandahålla 
spotter som kan hjälpa till och hämta 
discen vid tävling.

Tee bör ligga i marknivå och i de fall 
upphöjd tee måste användas ska en 
ramp med lutning på 10-12% finnas 
byggd på tee. Underlaget på rampen 
ska vara av sådan sort att rullstolen får 
grepp oavsett väder. Ledstång kan även 
vara ett bra hjälpmedel om lutningen på 
rampen behöver vara kraftigare. 
 
Rampar och broar är också ett krav på 
alla  platser där det krävs för tillgänglig-
heten.  Dessa skall också ha en bredd 
(ca 1 meter) och konstruktion som inte 
riskerar fallolyckor eller att idrottaren 
fastnar med sin rullstol. Uppmärkning 
av nästa hål och transportvägar mellan 

hålen bör göras extra tydligt och väl 
anpassat efter utövarna. Både när det 
kommer till storlek på skylt, placering 
och hur tätt dessa skyltar sitter

Underlag på fariway ska vara väl packat. 
Undvik att anlägga hål där fairway be-
står av sand eller löst grus.  
 
Uppmärkning av stubbar, rötter och an-
dra hinder som kan vara besvärliga för 
rullstolen bör markeras tydligt. 

Då idrottaren ska kunna ta ur sin disc 
ur korgen bör upphöjda korgar samt 
korgar placerade i brant sluttning eller 
kullar undvikas helt.
 
Undvik i största möjliga mån slutande 
fairways eller stora höjdskillnader.

Lämpliga hållängder
Par 3, 40-70 meter
Par 4, 70-150 meter
Par 5, 150-200 meter
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REGLER
Tillägg eller förändring av gällande 
PDGA-regler. 
Se även avsnittet ”Anpassningar av rull-
stol”

30-sekunders regeln ska i största möj-
liga mån följas men viss förståelse ska 
ges för situationer där den inte följs. 
Gruppen tar beslut tillsammans kring 
detta med förståelse för individ och 
händelse.  
 
802.07 A (Stance) 
Omskrivning av regeln för PD1 

A. Om läget har markerats med en 
markeringsdisc, måste spelaren när 
discen släpps 
1.  Har minst en stödjande punkt, tex 
hjul på rullstolen, som är i kontakt 
med läget; samt, 
2 . Har ingen stödpunkt närmare kor-
gen än markeringsdiscens bakkant; 
samt, 
3.  Har majoriteten av stödjepunkter-
na ”inbounds”. Viss del av rullstolen 
kan vara utanför om det krävs för att 
kunna genomföra och markera kastet 
okej. Gruppen tar gemensamt beslut 
kring detta. Vid oklarheter spelas en 
provisorisk disc och sen tas slutgiltigt 
beslut av TD.

 
803.02 Relief from Obstacles  
Tillägg av regel för PD1 

F.  Om en spelare i rullstol får ett läge 
där gruppen bedömer att spelaren 
inte kan ta sig till discen på grund av 
rullstolen, samt att discen bedöms 
som ”inbounds” bestämmer grup-

pen tillsammans ett nytt läge med 
motsvarande eller längre avstånd till 
korgen och närmsta spelbara plats 
från där discen hamnat. Inget plikt 
eller straff delas ut i samband med 
det nya läget.

Se även avsnittet 
”Anpassningar av rullstol”



FÖRDJUPNING PD2 
REGLER, HJÄLPMEDEL OCH BANANPASSNING 
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PD2 är för utövare som har svårt att 
röra sig utan rullstol som hjälpmedel 
men kan få hjälp av midjan och neråt för 
att utföra och få kraft i kasten.

BANDESIGN
När man anpassar en bana för PD2 är 
det viktigt att man planerar och tänker 
på att man ska komma fram med rullstol 
till sin position där man ska kasta. Detta 
gäller inte bara tee utan även ruffen. 
Lämpligt är att man på en PD2-anpas-
sad bana även klipper ruffen och ser till 
att det finns tillräckligt mycket utrymme 
mellan träd och buskar för att man ska 
kunna ta sig fram med rullstol.
I de fall det inte är möjligt att tillgäng-
lighets göra ruffen bör man sätta ett OB 
kring det området samt tillhandahålla 
spotter som kan hjälpa till och hämta 
discen vid tävling.

Tee bör ligga i marknivå och i de fall 
upphöjd tee måste användas ska en 
ramp med lutning på 10-12% finnas 
byggd på tee. Underlaget på rampen 
ska vara av sådan sort att rullstolen får 
grepp oavsett väder. Ledstång kan även 
vara ett bra hjälpmedel om lutningen på 
rampen behöver vara kraftigare. 
 
Rampar och broar är också ett krav på 
alla  platser där det krävs för tillgänglig-
heten.  Dessa skall också ha en bredd 
(ca 1 meter) och konstruktion som inte 
riskerar fallolyckor eller att idrottaren 
fastnar med sin rullstol. Uppmärkning 

av nästa hål och transportvägar mellan 
hålen bör göras extra tydligt och väl 
anpassat efter utövarna. Både när det 
kommer till storlek på skylt, placering 
och hur tätt dessa skyltar sitter

Underlag på fariway ska vara väl packat. 
Undvik att anlägga hål där fairway be-
står av sand eller löst grus.  
 
Uppmärkning av stubbar, rötter och an-
dra hinder som kan vara besvärliga för 
rullstolen bör markeras tydligt. 

Då idrottaren ska kunna ta ur sin disc 
ur korgen bör upphöjda korgar samt 
korgar placerade i brant sluttning eller 
kullar undvikas helt.
 
Undvik i största möjliga mån slutande 
fairways eller stora höjdskillnader.

Lämpliga hållängder
Par 3, 40-90 meter
Par 4, 90-180 meter
Par 5, 180-250 meter
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REGLER
Tillägg eller förändring av gällande 
PDGA-regler.

30-sekunders regeln ska i största möj-
liga mån följas men viss förståelse ska 
ges för situationer där den inte följs. 
Gruppen tar beslut tillsammans kring 
detta med förståelse för individ och 
händelse. 
 
802.07 A (Stance) 
Omskrivning av regeln för PD2 

A. Om läget har markerats med en 
markeringsdisc, måste spelaren när 
discen släpps 
1.  Har minst en stödjande punkt, tex 
hjul på rullstolen, som är i kontakt 
med läget; samt, 
2 . Har ingen stödpunkt närmare kor-
gen än markeringsdiscens bakkant; 
samt, 
3.  Har majoriteten av stödjepunkter-
na ”inbounds”. Viss del av rullstolen 
kan vara utanför om det krävs för att 
kunna genomföra och markera kastet 
okej. Gruppen tar gemensamt beslut 
kring detta. Vid oklarheter spelas en 
provisorisk disc och sen tas slutgiltigt 
beslut av TD.

 
803.02 Relief from Obstacles  
Tillägg av regel för PD2 

F.  Om en spelare i rullstol får ett läge 
där gruppen bedömer att spelaren 
inte kan ta sig till discen på grund av 
rullstolen, samt att discen bedöms 
som ”inbounds” bestämmer grup-
pen tillsammans ett nytt läge med 

motsvarande eller längre avstånd till 
korgen och närmsta spelbara plats 
från där discen hamnat. Inget plikt 
eller straff delas ut i samband med 
det nya läget.

Se även avsnittet 
”Anpassningar av rullstol”



FÖRDJUPNING PD3 
REGLER, HJÄLPMEDEL OCH BANANPASSNING 

PARA SPORT - TÄVLA PÅ LIKA VILLKOR

PD3 är för utövare som kan ta sig fram 
stående men har en eller flera för klas-
sen godkända rörelsenedsättningar.

BANDESIGN
När man anpassar en bana för PD3 är 
det viktigt att man planerar och tänker 
på att spelarna kan ha olika former av 
svårigheter att ta sig fram. 

Tee bör ligga i marknivå och i de fall 
upphöjd tee måste användas ska en 
ramp finnas byggd på tee alternativt 
trappsteg och ledstång. 
 
Rampar och broar är också ett krav på 
alla  platser där det krävs för tillgänglig-
heten.  

Uppmärkning av nästa hål och trans-
portvägar mellan hålen bör göras extra 
tydligt och väl anpassat efter utövarna. 
Både när det kommer till storlek på 
skylt, placering och hur tätt dessa skyl-
tar sitter

Underlag på fariway ska vara väl packat. 
Undvik att anlägga hål där fairway be-
står av sand eller löst grus.  
 
Uppmärkning av stubbar, rötter och an-
dra hinder som kan innebära en risk att 
snubbla på bör markeras tydligt. 

Då idrottaren ska kunna ta ur sin disc 
ur korgen bör upphöjda korgar samt 
korgar placerade i brant sluttning eller 
kullar undvikas helt.

Undvik i största möjliga mån slutande 
fairways eller stora höjdskillnader.

Lämpliga hållängder
Par 3, 45-100 meter
Par 4, 100-180 meter
Par 5, 180-250 meter

REGLER
Tillägg eller förändring av gällande 
PDGA-regler.

30-sekunders regeln ska i största möj-
liga mån följas men viss förståelse ska 
ges för situationer där den inte följs. 
Gruppen tar beslut tillsammans kring 
detta med förståelse för individ och 
händelse.  

För tillfället finns inga övriga anpass-
ningar i reglerna för klassen PD3 
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FÖRDJUPNING PD4 
REGLER, HJÄLPMEDEL OCH BANANPASSNING 

PD4 är för personer med IQ under 75 
och brister i minst två adaptiva förmå-
gor, enligt Världshälsoorganisationens 
definition.

BANDESIGN
När man anpassar en bana för PD4 är 
det viktigt att man planerar och tänker 
på att spelarna kan ha olika former av 
svårigheter att ta sig fram. 

Tee bör ligga i marknivå och i de fall 
upphöjd tee måste användas ska en 
ramp finnas byggd på tee alternativt 
trappsteg och ledstång. 

Rampar och broar är också ett krav på 
alla  platser där det krävs för tillgänglig-
heten.  
 
Uppmärkning av nästa hål och trans-
portvägar mellan hålen bör göras extra 
tydligt och väl anpassat efter utövarna. 
Både när det kommer till storlek på 
skylt, placering och hur tätt dessa skyl-
tar sitter

Underlag på fariway ska vara väl packat. 
Undvik att anlägga hål där fairway be-
står av sand eller löst grus.  
 
Uppmärkning av stubbar, rötter och an-
dra hinder som kan innebära en risk att 
snubbla på bör göras tydligt. 

Då idrottaren ska kunna ta ur sin disc 
ur korgen bör upphöjda korgar samt 
korgar placerade i brant sluttning eller 

kullar undvikas helt.
 
Undvik i största möjliga mån slutande 
fairways eller stora höjdskillnadet.

Lämliga hållängder
Par 3, 40-90 meter
Par 4, 90-150 meter
Par 5, 150-200 meter

REGLER
Tillägg eller förändring av gällande 
PDGA-regler.

För PD4 så får spelarna ha en ledsagare 
som kan vara med i regeldiskussioner 
och beslut. Ledsagaren räknas som en 
förlängning av spelaren man hjälper och 
ska följa fairplay och kan också bli be-
straffad vid regelöverträdelser. Bestraff-
ning som då läggs på spelaren. 
Ledsagaren får dock inte på något sätt 
hjälpa till vid kast.

30-sekunders regeln ska i största möj-
liga mån följas men viss förståelse ska 
ges för situationer där den inte följs. 
Gruppen tar beslut tillsammans kring 
detta med förståelse för individ och 
händelse.  
 

 



Du får...
 
-Anpassa hjulen på rullstolen så det 
blir lättare att ta sig fram i terräng-
en.

-Anpassa rullstolen för förvaring av 
discar och discväska.

-Anpassa rullstolen så rörelse av 
överkroppen kan göras utan hinder.

-Anpassa rullstolen så utövaren ”sit-
ter fast” med benen för att få hjälp 
med kraftöverföringen till överkrop-
pen. Tänk dock på att detta ska gö-
ras med utövarens säkerhet i åtanke. 
Det ska vara lätt att få användaren 
ut ur rullstolen vid en eventuell fallo-
lycka.

-Du får använda en rullstol eller an-
passa befintlig så du med elektrisk 
hjälp kan förflytta dig lättare. Tex 
hjälpmotor på hjulen.

ANPASSNINGAR AV RULLSTOL
Du får inte...
 
-Anpassa rullstolen så räckvidden blir 
märkbart fördelaktig.

-Anpassa rullstolen på ett sånt sätt 
att markering av läget kan göras 
utan att nån del av sittdelen i rullsto-
len befinner sig bakom läget. 
Exempelvis montera en arm på rull-
stolen för att markera läget och sen 
kunna förflytta själva rullstolen i en 
bättre position där man slipper hin-
der.

 -Anpassa rullstolen på ett sånt sätt 
så man får mekanisk hjälp med kas-
ten.

Tänk på...
 
-Att alla anpassningar av rullstolen skall göras med ”fair play” i åtanke.
-Att TD och/eller representanter från Svenska Discgolfförbundet kan kontrollera 
rullstolen närsomhelst under tävling. Om bedömning görs att spelaren fått en 
märkbar fördel av en anpassning av rullstolen på ett sånt sätt att ”fair play” inte 
efterlevts utdelas straffkast eller diskning.



RAPPORTERING & ANMÄLAN 
SÅ HÄR GÖR DU OM DU INTE TYCKER NÅGOT ÄR 
RÄTT ELLER STÄMMER

Om du tycker att någon motståndare 
inte har klassificerat sig rätt eller om en 
bana ni spelar på inte uppfyller de öns-
kade kraven på tillgänglighet och an-
passningar den bör så vill vi gärna veta 
det. 
 
 
Så här gör du... 
 
Gäller din anmälan en spelare som du 
anser vara i fel klass? 
Skicka ett mail till  
para@svenskdiscgolf.se 
 
Ange följande 
Ditt namn 
Motståndarens namn och klubb 
Ange tillfället när du kände att det inte 
var rätt klassificering samt plats, tex en 
tävling. 
Ange vad du anser inte är rätt. 
 
Handläggningstiden kan vara upp till en 
månad.  
 
Gäller din anmälan en bana eller 
anläggning? 
Skicka ett mail till  
para@svenskdiscgolf.se 
 
Ange följande 
Ditt namn 
Anläggningen och eller banans namn 
och ort 
Ange vad du anser inte är rätt eller vad 
vi bör uppmärksamma anläggningen 
om.


