
Kuortane
DiscGolfPark®

Tervetuloa Kippasuon AM-radalle! 
Tämä Kippiksen osio sopii mainiosti 
aloittelijoille, sekä talvipelaamiseen.

Jos olet jo kiertänyt muilla 
Kippiksen radoilla, olet ehtinyt 

tutustua Kippiksen frisbeetonttuun. 
Tonttu seuraa myös AM-radan 

tapahtumia. Vekkuli luonteeltaan 
kun on, saattaa tonttu yllättäen 

pistää kiekkosi rollaamaan tältäkin 
korilta. Ole siis varuillasi. 
Tsemppiä kierrokselle! 

1
Par 3
58 m



Kori on pienen 
nyppylän takana. 
Kannattaa käydä 
tarkistamassa 

lähempää mikä on 
optimaalinen 

heittolinja. Seuraava 
väylä löytyy sillan 
toiselta puolelta.

2
Par 3
57 m



Väylälle puhaltaa 
usein leuto tuuli 
jalkapallokenttien 
suunnalta. Muista, 

että heittoa on 
vaikeampi 

kontrolloida jos 
näytät kiekon pohjan 

tuulelle.

3
Par 3
56 m



Tarkista että väylä on vapaa!

Tiesitkö, että juuri tällä kohdalla 
pelattiin frisbeegolfia jo 

1990-luvulla? Heinolan rata oli 
tuolloin kokonaisuudessaan täällä 
Urheilupuiston puolella. Hieman 
tästä vasemmalla oli lähtöpaikka. 
Siitä pelattiin kohti pallokenttiä. 
Korille oli kolme reittiä, jotka on 

edelleen nähtävissä.

4
Par 3
66 m



Väylällä on mando. 
Luuletko että osuisit 

hyzer-linjaan helpommin, 
jos et tietäisi mandon 

olemassaolosta? Niinpä. 
Sen takia sen tonttu siihen 
naulasi. Jos heität mandon 

väärältä puolelta, jatkuu 
peli dropzonelta 

rangaistuksen kera.

5
Par 3
63 m



Odota vuoroasi, jos 
risteävällä polulla on 

liikennettä.

Mikäli äskeinen mando pääsi 
ihosi alle, niin tässä on hyvä 
sauma paikata virhe! Tämä 

on radan helpoin väylä. 
Tähän väylään ei oteta 

muuta kuin kakkosia.. Eihän?

6
Par 3
42 m



Olet ainoalla väylällä joka on 
pysynyt käytännössä 

ennallaan Urheilupuiston 
radan ajoilta. Kori on 

edelleen paikallaan, mutta 
lähtöpaikka oli hieman tästä 
takavasemmalla. Tämä oli 

tuolloin 9-väyläisen radan 5. 
väylä. Seuraava väylä on 
sillan toisella puolella.

7
Par 3
58 m



Ilmassa korille vai 
skipillä liu’uttaen? 

Molempia taktiikoita 
nähdään käytettävän 

tällä väylällä.

8
Par 3
64 m



Tontulla olis yksi juttu tähän 
ysiväylään. Tuohon karttaan kun on 

merkitty tuo aita ja sinne se OB-alue. 
Niin ei kyllä tonttu itse sinne 
nakkaisi. Niitä näkee tässä 

harvakseltaan ketkä sinne täräyttää 
ja naama punaisena yrittää siitä 
aidasta yli. Joutuvat kiertämään 
tuolta takaa. Tonttu ite tarkalla 

silmällä sihtaa sillein että menee 
suoraan korille. Näyttää 

tuloskortissakin paremmalta.  

9
Par 3
57 m



Par 3
57 m

Se oli yks syyskuinen aamupäivä. 
Tonttu oli tässä mättäällä nokosilla ja 

havahtui kun joku tuli itekseen 
väylälle. Se pelaaja aikansa mallas 
heittoaan ku ammattilainen, mutta 
kun se kiekko lähti sen kädestä.. Se 

tärähti äänivallit rikkovalla griplockilla 
tasan tuohon ensimmäiseen mäntyyn 
niin että latvassa tärisi vielä illallakin. 
Se putteri meni niin rusetille ettei sitä 

kiekoksi tunnistanu. Vihellys vaan 
kuului kun sillä nousi korvista höyry 

ku tulikuumasta teepannusta. 
Samoilla vauhdeilla se marssi 

Tarvikekeskukseen kiekko-ostoksille, 
eikä sitä sen koommin näkyny sillä 

väylällä. Ei ole tonttu monesti saanut 
niin makeita nauruja.



Par 3
64 m

Tonttu haluais muistuttaa, että 
laitetaanhan roskat 

roska-astioihin mitä löytyy 
radalta. Se LDG:n porukka kun 

oikein merkkasi ne näihin 
karttoihin. Tonttu kyllä 

mielellään tarjoilee muutamat 
rollit tältäkin korilta jos roskia 

pudotellaan maahan. 
Uskallapas kokeilla onneasi!



Par 3
63 m
Tähän väylään tarvitaan 

pehmeät kädet. Yllättävän 
helposti heitto napsahtaa 
puuhun tai feidaa liikaa 

vasemmalle.



Par 3
60 m

Ennen koria 
vasemmalle ei kannata 

päätyä. Sinne kyllä 
hyvänä päivänä aurinko 
paistaa mutta juurikaan 

suurempia välejä ei 
löydy.



Par 3
55 m
Ollaan Tarvikekeskuksen 
toisella puolella. Muistat 

varmaan mitä tonttu 
sanoi ysiväylällä? Sama 

aita kiertää tänne ja yhtä 
lailla hakureissu odottaa 

jos siitä yli täräytät. 
Vasemmalla on 

muutama koivu ja 
korkeaakaan ei oikein voi 
heittää. Kinkkinen väylä.



Par 3
73 m
 Kuuntele! Kuuletko tuon 

äänen? Onko se 
palokärki, ehkä 

käpytikka? 
Ei vaan.. ei voi olla.. On 
se! Bogitikka! Ja radan 
vaikeimmalla väylällä.. 

Nyt tarkkana.

Jos ohitat mandon 
väärältä puolelta, jatka 

dropzonelta 
rangaistuksen kera.



Par 3
50 m

Jos satut osumaan 
sopivasti puun 

vasempaan kylkeen, voit 
helposti päätyä jopa 

lähtöpaikkaa kauemmas 
korista. Korilla on myös 

huomattava rollausvaara. 
Väylä on lyhyt mutta 

reippaaseen ylämäkeen. 
Tähän saa heittää ihan 

kunnolla!



Par 3
53 m

Greeni viettää korilla 
jonkun verran 

vasemmalle. Kun siirryt 
18. väylälle, katso ettet 

mene vahingossa 
Pro-radan väylälle!



Par 3
77 m
Viimeinen väylä, tsemppiä!


