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2017 spelade totalt 14 damer en eller flera deltävlingar på vår na-
tionella tour, 2021 var samma siffra 16. Samtidigt har antal med-
lemmar totalt ute i klubbarna gått från 1941 medlemmar 2017 till 
7846 medlemmar 2021. Hur kommer det sig att sporten växer 
men vi ändå inte får fler damer som tävlar under dessa år? 
Av de tävlande damerna 2017 jämfört med 2021 är det 4 namn 
som är kvar. Hur kommer det sig att inte fler damer stannar och 
tävlar när vi normalt ser discgolf som en sport man aldrig riktigt 
slutar med?

2021 uppstår en debatt på lite olika forum om vem som tänker 
på damerna, vad görs för deras upplevelse av att tävla, främst då 
med fokus på bandesign.
När dåvarande styrelse börjar diskutera frågan ser vi också fler 
skillnader som gör att vi tävlar på olika villkor med olika förutsätt-
ningar på samma tävlingar.  
 
Nu 2023 med ett 2022 som visat på en positivare utveckling än 
tidigare år ser man helt klart att vi är på rätt väg men det finns 
fortfarande mycket att göra för att fortsätta den positiva utveck-
lingen vi sett under 2022. 

Det här dokumentet är till för att peka på olikheter och vinsterna 
med att ge fler en angenäm upplevelse vid tävling. Men även om 
fokus ligger på tävling så kommer vinsterna av att ta till sig infor-
mationen och förstå förutsättningarna även smitta av sig på den 
dagliga verksamheten ute på banorna och i föreningarna. 

Vi hoppas att detta ska kunna vara en liten ögonöppnare för 
utövare, föreningar, kommuner och bandesigners.  
 
För visst vill vi alla att alla ska utöva discgolf på lika villkor?
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Förbundet i siffror

Styrelse
3 män 2 kvinnor

Tävlingsgrupp
5 män och 2 kvinnor
2022 startades ett utskott i tävlings-
gruppen med fokus på FPO frågor be-
stående av 4 kvinnor.

I våra föreningar*
7869 män och 1308 kvinnor 
*Siffror hämtade 2022-09-06

FÖRBUNDET

TÄVLA PÅ LIKA VILLKOR

2021 påbörjade styrelsen ett jämställd-
hetsarbete lett av styrelsemedlem  
Josefin Hallström.
Steg ett var att ta fram en nulägesana-
lys samt se över förutsättningarna för 
jämställd discgolf.
 
Även Svenska Frisbeesportförbundet 
har gjort en kartläggning över jämställd-
het inom förbundet och dess grenför-
bund under 2022. 
 
Läs här: 
https://www.svenskdiscgolf.se/wp-content/uploads/
jet-engine-forms/4/2023/01/Slutversion-Frisbeesportfor-
bundet-Rapport-inkludering-.pdf
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FÖR VEM OCH HUR?
Informationen och sammanställningen i följande dokument är för alla som är intresserade av hur 
vi tillsammans kan utveckla discgolfen och skapa en inkluderande tränings- och tävlingsmiljö. 
För spelare, kommuner, banägare, banläggare, föreningar och arrangörer av tävlingar. 
Materialet är framtaget tillsammans med flera damspelare av olika nivåer som fått svara på frå-
gor och komma med sina personliga tankar och erfarenheter, landslagets fysio, banläggare och 
föreningsaktiva. 
Vi har försökt att skapa ett övergripande dokument som kan användas som vägledning och 
utbildning kring banbygge, träning- och tävlingsverksamhet. Mycket av informationen kan också 
användas i andra delar av föreningsverksamheten och kan ge positiva sidoeffekter när det kom-
mer till inkludering och spontanidrott. 
 
Inom de flesta delar vi tar upp här kommer det alltid behövas göras en individuell bedömning 
baserat på de förutsättningar som finns där banan är belägen, föreningsstrukturen mm. Men 
Svenska discgolfförbundet önskar i och med detta dokument att fler får upp ögonen för de 
olika förutsättningar dam- och herrspelare har samt att kommuner, markägare, banägare och 
banläggare i ett tidigt skede tar ett ansvar för att ge likvärdiga förutsättningar att utöva vår 
älskade idrott. Om man tar vissa beslut medvetet och genomtänkt tidigt i proccessen vid tex 
en tävling eller ny-/ombyggnation av en bana behöver en anpassning inte blir speciellt kostsam 
ekonomiskt eller ta mycket tid i anspråk. Men en anpassning kan ge flera fördelar för utövarna 
och banägaren. 
 
Även om man inte håller med om allt eller inte kan applicera allt på sin egen verksamhet hoppas 
vi att detta ska vara ett första steg mot en mer anpassad och inkluderande tränings- och täv-
lingsmiljö där alla kan få med sig något in i sin verksamhet.

MPO OCH FPO?
I texten kommer begrepp som MPO och FPO blandas med män och kvinnor. 
Inom discgolfen har vi ingen ren herrklass utan klassen herrar spelas i kallas MPO och är en 
mixed klass där män, kvinnor och ickebinära kan delta. Det är dock väldigt ovanligt att kvinnor 
väljer att ställa upp i denna klass.  
FPO är till skillnad från MPO en ren damklass. När vi i texten skriver MPO så är det herreliten 
vi har i åtanke. Vi gör väldigt många jämförelser mellan kvinnor och män där det handlar om 
fysiska och biologiska skillnader. Många jämförelser kan även inkludera ickebinära beroende på 
fysiska och biologiska förutsättningar. 



SKILLNAD MELLAN 
MÄN & KVINNOR
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Män och kvinnors fysiska förutsättningar är enligt studier olika. Kvinnliga vältränade atleter har 
rapporterats ha mindre styrka och kraft än jämförbara vältränade män, omkring 40-75% av vad 
männens kraft och styrka.[1] Den största bidragande faktorn anses vara skillnaden i muskelmas-
sa mellan könen. Men man har även sett skillnader i mängden glykolysenzymer och proportio-
nerna av snabba muskelfibrer i musklerna, vilket kan bidra till skillnaden. 
Muskelmassans fördelning över kroppen är relevant för discgolf, kvinnornas styrka i benen 
(-44.2%) är nämligen närmare jämförbara med männens än styrkan i överkroppen(-61.2%)[1] Det 
betyder att kvinnor framförallt är svagare i överkroppens muskulatur. 

Hur påverkar detta förutsättningarna inom 
discgolf? Förutom att kastlängden i många fall 
korrelerar med maxstyrkan så finns det ett antal 
faktorer som direkt eller indirekt påverkar:

1. Procent av maxkraft 
En spelare som i snitt under en runda endast 
behöver nyttja 85% av sin maxkraft kommer 
generellt sätt sprida sina kast till en lägre 
grad än en spelare som i snitt behöver kasta 
95% av kraften.  

2. Uthållighet 
Genom att nyttja en större andel av sitt 
procentuella max, så kommer denna individ 
snabbare förbruka sin energi, i jämförelse 
med exempelvis en individ som kan gå runt 
på 85% av sin maxkraft i snitt.  

3. Ökad risk för skada 
Vid en högre procentuell grad av använd 
kraft under sin runda så ökar riskerna för för-
slitningsskador i bland annat rygg och axel. 
I tillägg till detta så får man räkna med att 
individen som har svårt att nå fram på hålet, 
har ett ökat antal kast under en runda, vilket 
bidrar till en ökad risk. 

[1] A Comparison between Male and Female Athletes in Relative Strength and Power Performances - Bartolomei, S.; 
Grillone, G.; Di Michele, R.; Cortesi, M. A Comparison between Male and Female Athletes in Relative Strength and 
Power Performances. J. Funct. Morphol. Kinesiol. 2021, 6, 17. https://doi.org/10.3390/jfmk6010017
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Discval och längder
Med detta i bakhuvudet är 
det läge och titta lite närma-
re på vad det faktiskt gör 
med discval.
Längderna nedan är unge-
färliga och kan såklart skilja 
mellan spelare och spelare 
och hålets utformning men 
ger en fingervisning hur det 
ser ut.  
Fokus är på sverigeeliten i 
respektive klass.

HUR LÅNGT 
KASTAR VI?
 
Män
Putter  0-90 meter
Midrange 70-110 meter
Fairway driver 90-130 meter
Distance driver +110 meter

Kvinnor
Putter 0-60 meter
Midrange 50-75 meter
Fairway driver 70-95 meter
Distance driver +85 meter

Hur påverkar då detta 
spelet?  
 
Tänk er ett 85meter hål. Det 
är relativt öppet så banläg-
garen väljer att lägga OB 
längst båda sidor av fairway. 
Beroende på om banläggaren 
tänker sig att man ska kasta 
de mindre skippvänliga discar-
na putter/midrange eller med 
en fairwaydriver som skippar 
(med skipp menas att discen 
efter landning rör sig framåt 

eller i sidled) lite mer så kom-
mer OB-linjerna uppfattas 
olika tätt satta för spelare 
som kastar midrange kontra 
fairwaydriver. Om man väljer 
att anpassa hålet för MPO 
spelare som i större utsträck-
ning kommer välja putter eller 
midrange så kommer hålet 
därför spelas svårare för FPO 
i och med att det är svårare 
att få en fairwaydriver att hålla 
sig inom linjerna i och med att 
den skippar längre.
 
Skaderisken ökar

De längre och längre banorna 
gör också att kvinnor kommer 
behöva göra fler maxkast än 
männen på en standard täv-
lingsbana. Fler maxkast med-
för självklart en större skade-
risk. Fler maxkast gäller också 
inte bara under själva tävlings-
rundorna. De börjar redan 
på inspelningsvarvet/-varven 
inför tävlingen. En elitspelare 
kastar idag ofta 2-4 discar per 
hål för att hitta rätt discval 
och taktik för just det hålet 
inför tävlingen. Så bara da-
gen innanför tävlingen kan en 
FPO-spelare gjort fler maxkast 
än vad en MPO-spelare gör på 
hela tävlingen. 
Med fler maxkast blir kroppen 
också tröttare och det blir 
svårare svårare att hålla fokus 
uppe i slutet av rundorna/täv-
lingarna vilke påverkar slutre-
sultatet.
 
Konkret exempel från en av 
våra främsta tävlingsbanor 

På frågan hur många maxkast 
en elitspelare i FPO gjorde 
på en av våra största tävlings-
banor var svaret 21 stycken. 

Motsvarande för en herrspe-
lare var 7. Detta skiljer såklart 
mellan olika spelare, discval 
och hur bra spelaren spelar. 
Men vi räknar med att alla 
kast går dit man tänkt och 
också en genomsnittlig elit-
spelare. 
Med maxkast räknar man när 
spelaren tar i mellan 90-100%. 

Bara under inspelningsvarvet 
ser vi stora skillnader som kan 
påverka möjligheterna och 
förutsättningarna att spela in 
sig på banan.  
En herrspelare gör ca 17* 
maxkast på sitt inspelnings-
varv på banan i vårt exempel 
där damerna på samma inspel-
ningsvarv gör ca 50 kast*.  
 
*Vi frågade hur många kast 
man önskade på sitt inspel-
ningsvarv och vissa hål ville 
spelaren ha 2 och på vissa 3 
kast.

Slutsats: Att titta på vilka för-
utsättningar män respektive 
kvinnor har för att göra sina 
discval ger ganska snabbt en 
förståelse för hur längder och 
utformning på hål kan påverka 
möjligheterna att tävla på lika 
villkor. 



Frågeställningen som vi utgått ifrån här är ”Vem bygger vi våra banor för?”. 
Det byggs fler och fler banor i Sverige, de flesta med fokus på att få nya i 
sporten att lätt komma i gång med en lagom portion utmaning men ändå hålla 
tröskeln låg att ta sig runt sina första 9 eller 18 hål.
Ser vi på befintliga banor som våra större tävlingar spelas på går trenden åt 
andra hållet. Hålen blir längre och längre, svårare och mer OB längst fairway.

Men det finns fler faktorer än längd i bandesign och hur vi snackar kring resultat på rundor. 
Ett vanligt mått är par, par på ett enskilt hål, hålpar eller hela banan, banpar. Men vad handlar 
egentligen parsättning om och varför räknar vi inte bara antal kast?
När diskussionen kring en egen banlayout för FPO sker så kommer ibland motargumentet ”det 
är ju ändå antal kast som räknas” upp. Men är det så enkelt, är par helt ointressant?
 
Banpar vad gör det med oss? 

Vi skickade ut en fråga kring par och känslan kring birdie och bogey i Facebookgruppen ”Ska vi 
snacka discgolf” med mer än 8000 medlemmar och fick totalt 475 respektive 549 svar i de två 
frågetrådarna. 
 
Hela 83% av de som svarade anser att ”En birdie påverkar känslan i spelet positivt oavsett om 
hålet lätt eller svårt”. Men tittar man på bogey så svarar endast 26% att den påverkar negativt 
oavsett svårighet på hålet. 
 
Genom att ge ”alla” förutsättningarna att jaga en birdie skapar vi också förutsättningar för att 
känna mer glädje i spelet. 
Möjligheterna till birdie kan skapa en större träningsvilja, bidra till positiva tankar kring sporten 
och tävlingen vilket gör att man vill uppleva dessa situationer igen, dvs stanna kvar i sporten 
och anmäla sig till fler tävlingar.

BANOR

TÄVLA PÅ LIKA VILLKOR

”Ja, en birdie påverkar positivt, men som dam ”ändrar” jag även hålparet för mig 
själv då vissa par är omöjliga att nå för min del och det kan också ge en känsla av po-
sitivitet under rundan, att man själv anpassar vissa hålpar, framförallt gjorde jag detta 
i början då många par 3 var par 4 för min del. Allt eftersom det går bättre och bättre 
lär man sig också ”se” banor på andra sätt och hur man kan spela dem för egen del” 

Citat från kommentarerna vid undersökningen



HUR ANPASSAR MAN EN BANA 
EFTER MPO OCH FPO
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Banorna blir tuffare och tuffare. Det handlar 
om både längre hål men även mer OB eller an-
dra spelstyrande hinder. I kombination med att 
spelarna blir bättre och materialet utvecklas 
så är det en naturlig utveckling. En utveckling 
som måste till för att vi ska ha spelare som kan 
mäta sig med Europa och världseliten.  
De större tävlingarna spelas med en runda per 
dag vilket ger möjlighet att ha rundor som tar 
över 3 timmar att spela.

Fler kast per runda gör också banan oftast mer 
utslagsgivande och ger också ofta en större 
score separation. 
Score separation är skillnaden i antal kast 
mellan toppen och spelarna i mitten och längre 
ner i fältet. Det är en viktig faktor för att få bra 
rating för en bra spelad runda. Tävlingar där 
spelarna i toppen och botten hamnar väldigt 
nära varandra i score ger oftast sämre betalt 
när man tittar på rating.
Att vi behöver tuffa banor för både MPO och 
FPO är fakta. Men om vi går tillbaka till de 
fysiska skillnaderna så blir det inte rättvist 
mellan klasserna om man bara förlänger ett hål 
med 20 meter eller om man som i ett tidigare 
exempel lägger tajtare OB-linjer.
Man måste ta ett aktivt beslut för vem man 
gör banan svårare för och gör man det inte 
så kommer det i de flesta fall landa på att man 
gör banan svårare för MPO vilket leder till att 
den i många fall blir väldigt mycket svårare för 
FPO.

Men hur kan man då lösa detta problem?

Genom att skapa två olika banlayouter, en 
för MPO och en FPO så löser man mycket av 
de skillnader och orättvisor som finns när det 
kommer till bandesign. Att anpassa banan kan 
göras på 3 olika sätt:

Vilka hål ska anpassas?

Innan vi fortsätter så är det viktigt att förstå 
att alla hål oftast inte behöver anpassas. Det 
handlar kanske om 3-9 hål totalt på dagens 
banor. Vi pratar heller inte om att göra hål enk-
la, utan ett hål som spelas svårt för MPO ska 
gärna spelas svårt även för FPO. Men det man 
önskar är anpassning efter de förutsättningar 
som finns.
Det räcker oftast inte med att bara välja en 
av de tre olika sätten att anpassa en hel bana. 
Om man tex ändrar banpar så minskar man 
inte på antal maxkast som FPO-spelarna behö-
ver göra, man ”snyggar” bara till resultatet. 
För en lyckad alternativ layout så är det en 
kombination av 2 eller kanske alla 3 alternativ 
som kommer behöva användas. 
 
I alternativen som kommer utgår vi från att ba-
nan är designad för MPO. Det går såklart lika 
bra att designa en bana för FPO och sedan an-
vända alternativa tee’s och korgar på utvalda 
hål för att skapa en anpassad layout för MPO. 
Viktigast är att båda klasserna får bästa 
förutsättningar att spela en utmanade bana 
som passar respektive klass.

Alternativa korgplaceringar 
 
Alternativa tee/utkast
 
Alternativa hålpar
 

FAKTARUTA VAD ÄR RATING? 
 
Rating är ett värde som anger hur bra du 
spelat jämfört med övriga tävlande på sam-
ma tävling.  
Ju högre värde desto bättre.  
Ratingen är idag vårt vanligaste sätt att be-
döma nivån och har blivit ett viktigt värde 
för många spelare. 
Mer information: https://www.pdga.com/
ratings
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Alternativa korgplaceringar

Ibland kan en extra korg på ett hål vara en 
lämplig lösning för att anpassa hålet. 
Om vi tittar på bildexemplet så ser vi en fair-
way som har två naturliga små öppningar 
längst trädgränsen. Genom att sätta ut en 
alternativ korg ger man både FPO och MPO 
samma förutsättningar att spela hålet. Banläg-
garen har tänkt att hålet ska spelas med en 
överstabil midrange och med dessa två korg-
placeringar har både klasserna samma förut-
sättningar att göra det.
Viktigt att tänka på är dock att det tydligt 
markeras på bankartor och i information inför 
tävlingen vilken korg som respektive klass ska 
spela på, gärna färgkodat.

 

Alternativa tee/utkast

En annan lösning är att bygga alternativa ut-
kast på ett hål. Placering av alternativa utkast 
är viktig och handlar inte alltid bara om att 
korta ner.  
Ett 130 meter par 3 kanske man kan förlänga 
20 meter och göra om till par 4 och se till så 
första kastet blir ett placeringskast för FPO.  
 
Ska man nå fram till lika förutsättningar är det 
också viktigt att dessa alternativa utkast håller 
en jämn och hög kvalité. Det räcker inte att 
ställa ut två flaggor eller lägga ner två plattor 
i marken. Vill vi att alla ska kunna tävla på lika 

villkor ska även utkasten vara av god kvalité. 
Önskemål är att alla 18 utkast är av samma 
typ men en viss förståelse finns för att man i 
en övergångsperiod kan behöva ha mixade 
ytor på utkasten, tex konstgräs på vissa och 
plattor på andra. Målsättningen bör dock vara 
att över tid justera så alla utkast oavsett layout 
har samma underlag. 
Detta gäller självklart oavsett om man anpas-
sar hålet för MPO eller FPO.
 
Alternativa hålpar

Genom att förändra hålpar så ger man FPO 
förutsättningar att spela under par och också 
känna glädjen för en birdie eller eagle. Hålpar 
är dock endast en lösning i de flesta fall i kom-
bination med någon eller båda av de övriga 
alternativen. Att ändra hålpar förändrar inte 
problematiken med många maxkast och fysisk 
förslitning. Men i kombination kan det på någ-
ra hål vara rätt väg. Ett par 4 hål för MPO kan 
vara ett jättebra hål och sätter man par 5 för 
FPO så har man eventuellt anpassat hålet efter 
klassen.  
 
 Exempel på hål 

med alternativa 
korgplaceringar 
som ger liknande 
förutsättningar 
mellan MPO och 
FPO
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Kan det bli för 
enkelt? 
Ja! Det kan bli för enkelt, man 
vill inte se halva spelarfältet 
göra en eagle på ett par 5 hål 
tex. Men i vissa fall kan det vara 
okej att ett enstaka hål spelas 
lätt om totalen för hela banan 
ändå känns rimlig. Man kanske 
har ett väldigt långt par 3 hål 
som är svårt av olika anledning-
ar att anpassa. Då kan det jämna 
ut sig med ett lättare par 4 på 
en annan del av banan.
Men det kan inte betonas 
nog många gånger, det är 
inte enklare hål man är ute 
efter, utan anpassade.

Vilken lösning ska jag som ban-
läggare välja? 

Här ligger det ett ansvar på banläggaren att 
se helheten och förstå syftet med anpassad-
layout och utefter det göra bedömningen. Det 
finns inga genvägar utan det kommer krävas 
en del jobb för att utföra anpassade layouter 
bra, men i gengäld får man en mer flexibel 
bana som fler kan utnyttja och njuta av till 
fullo. Det ger också klubbens medlemmar fler 
möjligheter till mer mångsidig träning då man 
kanske från 18 hål helt plötsligt har ”25 hål” 
att spela i och med några nya korgplaceringar 
och tee’s.    

Namnge Layouter

I detta dokument ligger främst fokus på 
skillnaden mellan män och kvinnor. Men vin-
sten med flera anpassade layouter är större 
än så och därför kan det vara smart att inte 
döpa layouterna till MPO och FPO. Bättre att 
namnge dom med färg och på så sätt göra 
det tydligare att det är olika layouter som är 
anpassade för olika förutsättningar. En väl an-
passad FPO-layout är även en perfekt layout 
för en amatörtävling oavsett kön.
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Men vad är då nyttan och vinsten med anpassade 
layouter? Det finns flera aspekter på det.
För den enskilda spelaren så är glädjen och mindre 
skaderisk de två stora vinsterna.
Spelarna ges också möjlighet att utvecklas och bli 
bättre genom att tvingas använda flera olika typer 
av discar och spelsätt från tee.

Även roligare för publiken. Det är roligare att se
minussiffror på scorekorten än plus. Lättare att tolka 
hur en spelare spelar om man endast kollar livescore 
om scorerna tydligare speglar prestation.
Om det bästa en dam kan göra utan att sätta ett 
inspel är 4 på ett hål så kommer det tydligare framgå 
i liverapporteringen om hålet är ett par 5. 
En putt för birdie skapar även en annan nerv än en 
putt för par.

I denna rapport pratar vi främst om skillnaden mel-
lan män och kvinnor. Men en anpassad layout kan 
användas för fler än damer. Har man tex tävlingar 
med olika amatörklasser kan vissa av dessa spela på 
denna layout. 
Gör man en genomtänkt alternativ layout så får 
också föreningens spelare fler hål att träna på. Bra 
exempel på detta är Mösseberg, Falköping (2 lay-
outer på sin ordinarie slinga), Kaparebanan, Onsala 
(alternativa utkast på flera hål) och Alviken, Västervik 
(3 layouter). Det ger föreningens medlemmar större 
möjligheter att träna på olika typer av hål och kast 
även om man har en begränsad yta.

Slitningar på banan minskar. I och med att spelar-
na sprids ut på fler tee’s och fler greener så får man 
bättre förutsättningar att minska det naturliga slita-
get på banan.

M
ED

 A
N

PA
SS

A
D

 L
AY

O
U

T



Varför tävlar och tränar vi idag 
inte på lika villkor? Bemöter vi 
alla lika på banan?
När vi frågat runt om behoven 
och var det fanns förbättrings-
potential så var det inte bara 
kring banorna som vi hittade 
skillnader som påverkar. 

TÄVLING, 
TRÄNING & 

VARDAG
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Toaletter
Förbundstävlingarna har idag krav på två 
toaletter. Men ingenstans har vi definierat 
placering eller likande. På många av klubb och 
amatörtävlingarna som arrangeras finns toa-
letter endast tillgängliga om banan erbjuder 
såna i normala fall. I en undersökning i face-
bookgruppen ”Discgolf Girls Sweden” känner 
21% av damspelarna obehag av att göra sina 
behov i skogen. Hela 30% av de svarande väl-
jer att hålla sig tills möjlighet att gå på toalett 
kommer även om det innebär att spela klart 
rundan kissnödig. Alla banor har inte skyddan-
de skogspartier och det gör att vissa kvinnor 
väljer bort att tävla på vissa banor (7%). Det 
finns även damer som väljer att spela kissnö-
diga eller undvika att dricka vilket såklart gör 
det svårare att ta i fullt när man kastar och 
hålla fokuset hela rundan. 19% svarar också 
att toaletter är viktigare på öppna banor än på 
banor med gott om skog.  

Problemet löses relativt enkelt med fler to-
aletter som också är strategiskt utplacerade 
på banan. Kanske möts två hål någonstans på 
banan och man där kan placera en eller två 
toaletter? Viktigt är att man som arrangör ser 
över möjligheterna och ger spelarna möjlighet 
att spela så få hål som möjligt innan man kan 
få besöka en toalett. 
Vår rekommendation är att det aldrig ska vara 
mer än 6 hål mellan möjligheten att besöka en 
toalett.

Media
Hur följs och dokumenteras de olika klasserna 
av media. Är intresset lika stort av lokalpressen 
att rapportera vinnaren i båda klasserna? 
 
Ser vi på de live och efterproduktioner som 
gjorts de senaste åren på våra svenska tävling-
ar så har det varit fokus främst på MPO. An-
ledningen är oftast begränsade resurser av de 
som gör produktionerna där de tvingats ta ett 
aktivt val var fokus ska ligga. Vi har försökt att 
hitta nycklar till hur denna prioritering skulle 
kunna se annorlunda ut. 

Och några av lösningarna är: 
- Bidra ekonomomiskt till produktionerna så 
dom kan ha utrustning samt folk för att täcka 

båda klasserna 
-Bredare topp så tävlingarna blir mer spän-
nande att följa. Det ska inte vara avgjort innan 
finalen. 
-Bättre spel. Här handlar det mycket om upp-
levt bättre spel vilket anpassade layouter 
bidrar till. Vi vill se kast från tee som landar 
under korg, spelare som jagar den där enda 
möjliga eaglen på banan mm

Prispengar 
Att tävla kostar lika mycket för en MPO och 
FPO spelare. Ska man tävla på lika villkor bör 
även detta speglas i prispengar. Här har man 
vid PDGA*-sanktionerade tävlingar tyvärr ett 
regelverk som inte möjliggör det fullt ut när 
prispengarna kommer från anmälningsavgif-
terna. Men kan vi locka fler kvinnor till våra 
tävlingar ger det mer anmälningsavgifter som 
kan gå tillbaka i form av prispengar samt att 
vi fördelar externa medel (från sponsorer) lika 
över FPO och MPO.
 
*PDGA - Professional Disc Golf Association. Ideell 
medlemsorganisation. Det globala styrande organet för 
discgolf och hanterar dess regelverk.

Träning
Anpassade FPO träningar kan skapa en trygg-
het och även ökad kvalité. 
 
Många övningar är samma för FPO och MPO 
men om man tex tränar på att kasta långt så 
kan det vara psykiskt påfrestande att se sina 
träningskamrater kasta kanske 40 meter läng-
re. Tränar man i enskilda FPO och MPO grup-
per kan träningen uppfattas mer positiv. 
 
Discgolfen är överlag väldigt trygg och väl-
komnande men separerade FPO och MPO 
träningar har enligt de flesta vi pratat med en 
upplevd större trygghet och möjlighet att ”ta 
plats”. 
 
Här är dock viktigt att föreningen är lyhörd 
och ser till varje individs behov. Det kan finnas 
fall där tex en FPO spelare skulle må bättre av 
att träna med MPO för utvecklingen, att träna 
mot liknande motstånd om man tex är ensam 
elitsatsande tjej i sin förening. 
 



Om man har underlaget kan en första trä-
ningsgrupp skapas uppdelat på MPO och FPO 
i föreningen och sen när spelarna når en viss 
nivå slås dessa grupper ihop.

Vid våra intervjuer med spelarna visade det sig 
att en FPO spelare behöver generellt lite mer 
självförtroende och tro på sitt eget spel än en 
MPO spelare innan man tar steget till att börja 
tävla. En uppfattning som också visar sig i för-
bundets egna tävlingar, där par- och lagtävling 
har ett större intresse än de individuella täv-
lingarna. Tävlingar där man inte är lika uteläm-
nad till enbart sin egna prestation och person. 
En trygg, utvecklande och stabil 
träningsmiljö skapar just självförtroende att 
ta nästa steg och börja tävla. 
 
Vad som är rätt i just er förening kan ni endast 
ta reda på via dialog. Testa er fram och prata 
för att se vilken lösning som passar era med-
lemmar och nivån medlemmarna ligger på. 
 
Bemötande
Hur bemöter vi varandra på discgolfbanan? 
Inom begreppet bemötande ryms så mycket 
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mer än bara hur vi tilltalar varandra. 
Det handlar om hänsyn till våra olikheter och 
olika nivåer i vår kastning.
Även vårt kroppsspråk är en stor del av be-
mötande. 
Generellt så tar discgolfare väl hand om var-
andra men kartläggningen kring inkludering 
för Svenska Frisbeesportförbundet visade att 
vi inte är perfekta. I många fall kan tanken 
vara god. Men i ett försök att hjälpa och stöt-
ta kan man omedvetet kliva över gränsen och 
istället uppfattas som nedlåtande och förmin-
skande, även om så inte är fallet. 
 
Så för att lyckas med en tränings och täv-
lingsmiljö som sker på lika villkor ska vi även 
ta med hos hur vi bemöter våra medspelare. 
Både människor mellan men även i form av 
informationsskyltar och möjligheterna att ”ta 
plats” på banan.  
 
Precis som när det kommer till träning så är 
det svårt att ge konkreta råd och tips som 
passar alla. Vi människor ser på saker olika. 
Men med dialog, medvetenhet, aktivt arbe-
te och en vilja att göra bra så kommer man 
långt.



FÖR FÖRENINGAR
TIPS OCH RÅD TILL FÖRENINGAR I KORTHET
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Påbörja arbetet i er styrelse 
Bestäm vad ni vill åstadkomma. Ni kan inte 
göra allt på en och samma gång. 
Börja med en sak, se till att det blir bra och 
slutför det påbörjade projektet. Tex kanske 
man inte har resurserna att både anpassa ba-
nan och starta träningsverksamhet samtidigt. 
Ta då ett aktivt beslut kring vad ni ska börja 
med. 
 
Dialog 
Se till att ha en aktiv dialog med era medlem-
mar. Sök upp de som kanske inte är så aktiva 
och be om förslag på förbättringar på banan 
och organisationen. Lyssna både på amatörer 
och proffs.  
Se även till att ha en aktiv dialog med banäga-
re. Många banor ägs av kommuner och be-
slutsgången kan ofta vara både lång och 
frustrerande. Men lyft era önskemål om för-
ändringar på banan, toalett mm. Ligg på la-

gom mycket med en bibehållen förståelse för 
hur banägarens verksamhet ser ut. Det mesta 
går att lösa men ibland får saker ta tid. Ofta 
krävs också ett bra samarbete för att lyckas få 
saker i mål. 

Erbjud fler att vara en del i verksam-
heten 
Även om man tex inte har några damspelare i 
föreningen idag kan man ange att klassen finns 
på sina veckotävlingar och KM. Genom att visa 
att viljan finns där så ökar också chansen att 
nån som idag kanske inte är en del av fören-
ingen går med och anmäler sig. 
Detta gäller såklart fler klasser än just bara 
klasser för damer. Vill man ha fler junior, erbjud 
dom plats så ökar chansen att man lyckas.



FÖR KOMMUNER & 
BANÄGARE
TIPS OCH RÅD TILL ER SOM ÄGER BANOR
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Förståelse 
Sätt er in i utövarna och föreningen som har 
sin verksamhet på er banas önskemål. Försök 
förstå svårigheterna och problemen som dom 
står inför. 
Utan full insyn så kan ibland önskemålen som 
kommer från föreningarna vara svåra att för-
stå. Man kanske både vill försvåra och förenkla 
banan på samma gång. Är man ej insatt så kan 
det såklart verka motsägelsefullt. Följ med 
föreningen och spelare ut på banan, testa och 
spela själv, skapa dialogen på platsen som 
diskuteras. 
 
Dialog 
Precis som i våra tips till föreningar är en fung-
erande dialog ett måste. Förstå att det kan 
vara frustrerande för föreningar och spelare på 
banan som önskar en förändring att den inte 
bara kan ske direkt. Förklara hur ni tänker och 
varför ni tänker och beslutar som ni gör. 
Öppna upp för förändringar och dialog genom 

att ställa frågor men också tillåta er att ställa 
krav på föreningen. Vill man ha något måste 
man kanske ge tillbaka i någon form.  

Fler lösningar än en 
Ofta har ett problem fler än en lösning. Vi ger 
tips på förändringar på banan som kan göras 
här i detta dokument. Men ni kanske har andra 
lösningar som passar er verksamhet bättre.  
 
Vilja att förbättra och förändra 
En bana som passar flera olika målgrupper 
gynnar alla. Discgolf är en idrott som kan utö-
vas enkelt och spontant av de flesta. 
Om man ser till att banan är svår för eliten 
men med alternativa tee’s och korgplace-
ringar för amatörerna kan alla känna att man 
får ut något av att spela. Fler som spelar, fler 
människor som är i rörelse vilket främjar folk-
hälsan och vår psykiska hälsa positivt.  



FÖR BANLÄGGARE
TIPS OCH RÅD TILL BANLÄGGARE I 
KORTHET
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Våga utgå från flera målgrupper 
I dialog med beställare och den som slutligen 
ska betala för banan kan man ibland bli lite 
defensiv och välja den ”enklare” vägen. Ba-
nan byggs för en målgrupp med en tanke på 
att det kan få ändras över tid. Det är såklart 
inte fel och har gett oss flera nya banor senas-
te åren. Men att våga lyfta flera målgrupper 
redan vid byggstart kan vara positivt och med 
rätt argument så kan beställaren se det som 
nåt positivt. 
 
Se vinsterna 
Inte bara banägaren utan även du som banläg-
gare behöver kunna se vinsten med anpassade 
layouter. När man anlägger en ny bana får man 
ofta en tanke och vision kring vad man vill. 

Det harmoniserar kanske inte alltid väl med 
layouter för både MPO, FPO och amatörer. 
Men genom att se vinsterna med att göra 
dessa anpassningar så blir arbetet lättare och 
även i vissa fall billigare än att försöka lösa det 
senare i processen. 

Förändring 
I det här dokumentet ges lite tips och råd 
kring hur man kan tänka med parsättning och 
hållängder. Men allt är i förändring. 
I kombination med att discar går längre, forsk-
ning på teknik mm så förändras spelet. Det 
som idag är lämpliga längder för MPO och 
FPO kan se annorlunda ut bara om ett par år. 

 


