
 

 

FRISBEEGOLF 

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. Laji on 

helppo oppia mutta vaikea hallita. Siksi se on erittäin koukuttavaa 

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.  

Frisbeegolfratoja perustetaan kymmeniä joka vuosi ympäri Suomen ja laji kasvaa 
nopeasti. Frisbeegolfia voikin pelata jo yli 150:llä eri radalla Hangosta aina pohjoiseen 

Lappiin. Suurin osa frisbeegolfradoista on maksuttomia pelata ja ne sijaitsevat 
kaupunkien ja kuntien puisto- ja ulkoilualueilla. Oheisesta nettiosoitteesta pääset 

katsomaan, löytyykö rata myös kotikunnastasi: www.frisbeegolfradat.fi  

Frisbeegolf-harrastus on helppo aloittaa ja sen perussäännöt nopea oppia. Alla 
tiivistelmä frisbeegolfin säännöistä, joilla aloittelija pääsee hyvin mukaan lajin pariin.  

 

 

 
 

 

 

PELIN SÄÄNNÖT PÄHKINÄNKUORESSA: 
 

 

Pelin tarkoituksena on saada Frisbee mahdollisimman 

pienellä   
heittomäärällä aloituspaikasta maalikoriin 

 

Avausheiton jälkeen kauimpana korista oleva pelaaja 

jatkaa     
ensimmäisenä. Seuraava heitto suoritetaan siitä 

paikasta, mihin edellinen heitto pysähtyi. Pelaaja 
heittää niin monta kertaa, kunnes Frisbee on 
maalikorissa. 

 

Frisbeen irrottua kädestä, heiton saa astua yli. 10 
metriä tai lähempää 

suoritettu heitto on putti. Sitä ei saa astua yli. 

 

Reikä on pelattu loppuun, kun Frisbee on maalikorissa 

 

Voittaja on pelaaja, joka suorittaa radan pienimmällä 

määrällä heittoja 

 

http://www.frisbeegolfradat.fi/


 

 

Pelivälineenä käytetään frisbeekiekkoja, joita myydään 

urheiluliikkeissä 

Kiekot jaetaan kolmeen ryhmään: putterit, lähestymiskiekot ja draiverit.  

Putterit ovat tylpimpiä ja paksuimpia ja niitä on helpoin hallita ja saada ne 
lentämään suoraan. 

Lähestymiskiekot lentävät hieman pidemmälle, mutta ovat hieman vaikeampia 

hallita. 

Draiverin hallitseminen saattaa tuntua aloittelevalle pelaajalle hyvin vaikealta.  
   Toisaalta ne lentävät pisimmälle, kun heittotekniikasta saa edes hieman kiinni.  

 
 
 

   Millainen frisbeegolf-kiekko minulle sitten sopii? 

Tämä kysymys tulee vastaan etenkin aloittelijalla ja vähän harrastaneella, mutta 
samat asiat pätevät myös harrastajien valitessa uusia frisbeegolfkiekkoja.    
Frisbeegolfkiekon valinta kannattaa tehdä seuraavin kriteerein: 

1. Malli 
Valitse ensimmäiseksi kiekon malli. Mieti, tarvitsetko uuden putterin, vakaamman 
draiverin vai oletko kenties ostamassa ensimmäistä golf-kiekkoasi? 

 
2. Muovilaatu 

Kun olet löytänyt oikean mallin, valitse muovilaatu. Yleensä kaikkia kiekkoja on 
saatavilla ainakin kahdella eri muovilaadulla. Valitse se muovilaatu, joka sopii 
parhaiten kiekkosi käyttötarkoitukseen. 

 
3. Paino 

Valitse sopiva painoluokka käyttötarkoituksen mukaan. Aloittelijoille ja nuorille 
pelaajille sopivat parhaiten 150-luokan kiekot. Heittopituuksien ja taitojen 
karttumisen myötä voi siirtyä painavampiin kiekkoihin. 

 

 

 

Lähde ja lisätietoja: www.frisbeegolfradat.fi 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frisbeegolfradat.fi/

