
 



Mitä on frisbeegolf? 

Frisbeegolf on nimensä mukaisesti golfia frisbeellä. Lajin perusperiaate on 

sama kuin perinteisessä golfissa. Frisbeegolfradan suorittamiseen käytetään 

mailan ja pallon sijaan erilaisia Frisbee- eli liitokiekkoja ja reiän sijaan kohteena 

on metallinen maalikori. 

Frisbeegolfista on kehittynyt lyhyessä ajassa koko perheen harrastus ja suosittu 

kesäpäivien ajanviete. Yksi merkittävä syy frisbeegolfin suosion kasvuun on lajin 

edullisuus: harrastamisen alkuun pääsee jo muutamalla frisbeegolf-kiekolla. 

Frisbeegolfratoja perustetaan kymmeniä joka vuosi ympäri Suomen ja laji 

kasvaa nopeasti. Frisbeegolfia voikin pelata jo useilla sadoilla eri radoilla 

Hangosta aina pohjoiseen Lappiin. Suurin osa frisbeegolfradoista on 

maksuttomia pelata ja ne sijaitsevat kaupunkien ja kuntien puisto- ja 

ulkoilualueilla. Suomessa frisbeegolf-ratoja on jo yli 500kpl! 

Frisbeegolfin harrastajia on Suomessa jo n. 90 000 ja määrä kasvaa joka vuosi. 

Laji soveltuu kaiken ikäisille, niin tytöille kuin pojille, miehille kuin naisille. Lajin 

syntymaassa USA:ssa frisbeegolfin harrastajia on n. 500 000. 

Miksi frisbeegolf? 

• Edullinen koko perheen harrastus. 

• Frisbeegolfratoja löytyy kaikista suurimmista kaupungeista Hangosta Lappiin. 

• Laji on helppo oppia mutta vaikea hallita. Siksi se on erittäin koukuttavaa. 

• Perinteiseen golfiin verrattuna frisbeegolf on rennompaa eikä siinä ole 

pukukoodeja. 

• Liikuntapaikkana frisbeegolfrata on yksi edullisimpia kaupungeille tai kunnille. 

 

 

 

 

      Lue lisää: www.LDG.fi 

Firmagolf, eli ohjattu frisbeegolf-tutustuminen  

Heinolassa toimiva frisbeegolf-yhdistys Lords of DiscGolf ry. (LDG) on 

perustettu vuonna 2001 ja se järjestää kaikille halukkaille "avaimet käteen" -

periaatteella toteutettavia ohjattuja frisbeegolf-tapahtumia. Tuomme paikalle 

sovittuna ajankohtana kaikki tarvittavat välineet, jolloin teidän asiakkaana 

tarvitsee vain tulla paikalle! Helppoa! 

Firmagolf soveltuu hyvin esimerkiksi: 

• Yrityksen henkilökunnan virkistäytymistilaisuudeksi 

• Sukujuhlien aktiviteetiksi tai kaveriporukoiden lajikokeiluihin 

• Polttareihin tai vastaaviin tilaisuuksiin 

Tilaisuuteen sisältyy: 

• Perehdytys lajiin sekä leikkimielinen kilpailu 

• Perehdytykseen sisältyy erilaisten välineiden esittely, heittotekniikoiden 

opastaminen sekä sääntö- ja turvallisuuskoulutus. 

• Kilpailussa kierretään radalla 3-5 hengen ryhmissä kouluttajan 

opastamana. 

Muuta oleellista: 

• Lähtökohtaisesti tilaisuus järjestetään Kippasuon frisbeegolf-radalla. 

Muista sijainneista voidaan sopia erikseen, meillä on siirrettävät korit. 

• Hinnat neuvotellaan asiakaskohtaisesti ryhmäkoon ja ikäjakauman 

mukaan. Arviolta hinnat ovat noin 20-30€/henkilö 

• Ajallisesti noin 2-2.5 tuntia ryhmäkoosta riippuen 

 

 

 

Ota yhteyttä:  info@ldg.fi  


