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Oppstart 
Klubben ble formelt startet i 1997. Bakgrunnen for dette var at en kameratgjeng på 14 personer fra Teie siden 
slutten av 1980-tallet hadde hatt ukentlige møter hver søndag for å spille frisbeegolf i skoger og parker i området. 
De to parkene som oftest ble benyttet var Rosahaugparken på Nøtterøy og Messeområdet i Tønsberg. De loggførte 
alle konkurransene og avsluttet hver sesong med den store «Cupen», da gjerne på et ukjent sted hvor to av klubbens 
medlemmer hadde fått i oppgave å lage løypa. Det ble primært spilt mot markerte trær. 
 
På midten av 90-tallet ble de informert om klubber i Osloområdet, at det fantes baner på Ekeberg og Stovner, som i 
tillegg hadde galvaniserte kurver til formålet. Noen av de dro inn til Ekeberg for å sjekke ut dette og de kom etter 
hvert i kontakt med Carlos Rio og Sune Wentzel. Planene om egen bane i Tønsberg fikk en spire. 
 
Denne prosessen gikk så raskt når de først kom i gang, Sune Wentzel designet banen, sammen med en gruppe fra 
Tønsberg Frisbeegolfklubb. En av klubbens medlemmer jobbet i kommunens kultur og fritids avdeling, fikk klarsignal 
på dagen om at kommunen innvilget penger og arbeidstimer til å lage alle tee stedene med betongheller og solid 
fundamentering. I tillegg fikk de et beløp til dekning av galvaniserte kurver. Her gjorde Sune Wentzel en stor jobb for 
å presse priser og i tillegg innhente midler fra idrettsforbundet. Dugnadsinnsatsen i klubben var i tillegg avgjørende 
for at prosessen gikk så smidig. 
 
 
 

  



1997 
12-hulls banen ble satt opp på Messeområdet på Eik høsten 1997.  Dette ble bane nr 6 i Norge.  
(Ekeberg 1984, Måløy 1987, Hamar 1986 , Stovner 1994, Sauaskiten/Haugesund 1996) 
 

 

 

  



2001 
Våren 2001 ble banen utvidet til 18 hull.  Dette ble en av de første 18 hulls banene i Norge. Mulig at det kun var 
Hamar og Stovner som allerede hadde 18 hull med kurver på den tiden.  

Dette var endringene: 

 Nytt hull etter hull 5 (det som pr 01.01.21 var hull 12) 
 Hull 9 ble fjernet. 
 Nytt hull etter hull 10 (det som pr 01.01.21 var hull 17).  

Man kastet langs gjerdet og kurven sto på gressplenen nord for dammen. Ob over gjerdet. 
 Enda et nytt hull etter hull 10 (det som pr 01.01.21 var hull 17). Dette var et vannhull. Gikk skrått fra 

nordvestre hjørnet av dammen og til ca der kurven på hull 15 står (pr 01.01.21). 
 Nytt hull der hvor tennishallen står i dag. Dobbeltmando. 
 Nytt hull som gikk langs messehallen på grusbanen. Retning syd. 
 Så lagde vi det som ble vårt lengste hull på banen noensinne. Man kastet på skrå over grusbanen i retning 

hull 12 som på den tiden var det siste hullet på banen. Hullet var 168 meter langt.  
 Et nytt hull som gikk fra hjørnet av ishallen og så brukte man samme kurv som på hull 3 

 

 



2005 
Denne våren så ble hull utkastfeltet på hull 1 og 5 og 8 flyttet og hullene 11 og 12 forlenget.  
 

  



2007 
Det gjort ytterligere endringer på banen. Gamle hull 5, 9,11, og 18 forsvant og ble erstattet med 4 nye hull i skogen 
sør-vest for den eksisterende banen. 
 

 



2012 
Vi måtte endre et av våre eldste hull på banen pga kommunen uten forvarsel plutselig satte opp mange 
lekeapparater i fairwayen på hull 8 (fra vei ned mot messehall). Det ble så laget et nytt utkastfelt 30 meter til høyre, 
men vi brukte fortsatt samme kurvplassering. 
 

 



2013 
Vi utvidet banen ytterligere ved å lage 2 nye hull i skogen (det som pr 01.01.21 er hull 8 og 10) og 
forlenget hull 7 (hull 9 pr 01.01.21) med å flytte utkastfeltet 30 meter bakover og 15 meter til høyre. 
 

 



2016 
Det skulle bygges ny tennishall der hvor hull 17 lå. Vi måtte da fjerne dette hullet og vi lagde i stedet ett nytt hull 
etter hull 6 i skogen. Vi begynte også å se etter alternativer for å lage enda noen nye hull. Dette fordi at det hadde 
blitt bestemt at det skulle bygges tak over grusbanen. Og dette ville da berøre hull 18-20. Høsten samme år så fikk vi 
godkjennelse fra kommunen om å ta i bruk Greveskogområdet. 
 

 



2017 
Vi begynte å jobbe på 9 nye hullene i Greveskogen. 

2018 
Sommeren 2018 så ble de nye hullene i Greveskogen ferdigstilt. Og dermed fikk vi Norges største bane med 29 hull. 
 

 



2019 
I 2019 ble det skøytebanen oppgradert. Det gjorde at vi måtte stenge hull 26-29 denne våren. Den samme høsten så 
ble det laget 2 nye hull (hull 19 og 20) i forbindelse med at vi arrangerte pargolfNM. Og det korte hull 19 ble fjernet. 
Etter alle disse endringene så besto banen nå av 27 hull. 
 

 

  



2020 
2020 var året da koronaviruset kom til Norge. Det medførte en enorm økning av mennesker som brukte 
messeområdet. Både folk som spilte frisbeegolf og folk som var i aktivitet på andre måter. Dette gikk ut over 
sikkerheten. Klubben valgte derfor å fjerne hull 15-17 i slutten av mai og satte de opp igjen i begynnelsen av 
september. I midten av september så gjenoppsto gamle hull 29 i en kortere variant og banen hadde igjen 28 hull. 
 

 
 


