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HVORDAN FINNE FREM TIL BANEN 

 
Dersom du kommer fra nord (f.eks Oslo):  
Kjør på E18 helt til du kommer til du kommer til avkjøring til Tønsberg. Følg denne veien ca 3 km. Da kommer du til en 
rundkjøring. Ta til venstre i rundkjøringa mot Horten og Idrettspark/Messeområde. Når du kommer på toppen av bakken 
kjører du til høyre. Følg denne veien ca 1,3 km. Ta så til høyre i rundkjøringen og fortsett 500 meter til. Da vil det dukke opp 
et skilt på høyre side hvor det står Tønsberg Messe- og Idrettspark. Her kjører du til høyre og etter 200 meter er du på 
banen.  
 
Dersom du kommer fra sør (f.eks Arendal): 
Kjør på E18 helt til du kommer til et skilt hvor det står Hof, Moss, Horten og Åsgårdstrand (rett ved avkjørselen er det en JET-
stasjon). Her tar du av til høyre. Følg veien forbi Sem kirke, rett fram i rundkjøringen, over jernbaneovergangen og opp en 
ganske bratt bakke. Når du kommer på toppen av bakken kjører du til høyre. Følg denne veien ca 1,3 km. Ta så til høyre i 
rundkjøringen og fortsett 5oo meter til. Da vil det dukke opp et skilt på høyre side hvor det står Tønsberg Messe- og 
Idrettspark. Her kjører du til høyre og etter 200 meter er du på banen. 

 
 
Du kan også søke på “Tønsberg ishall” på Google.com. Da kommer du også frem til rett sted.



LITT BANEHISTORIE  
Klubben ble formelt startet i 1997. Bakgrunnen for dette var at en kameratgjeng på ca 15 personer fra Teieområdet på 
Nøtterøy hadde siden slutten av 1980-tallet spilt frisbeegolf i skoger og parker i området hver søndag. De to parkene som 
oftest ble benyttet var Rosahaugparken på Nøtterøy og messeområdet i Tønsberg. Det ble primært spilt mot markerte trær. 

På midten av 90-tallet fikk denne gjengen høre om at det fantes klubber i Oslo som hadde egne baner og ikke minst kurver til 
formålet.  Dette måtte selvsagt sjekkes ut. I Oslo så kom de i kontakt med Carlos Rio og Sune Wentzel.  Møtet med disse var 
til stor inspirasjon og kort tid etter så startet planleggingen av en permanent bane på messeområdet. Denne prosessen gikk 
usedvanlig raskt når den først kom i gang, Sune Wentzel designet banen, sammen med en gruppe fra Tønsberg 
Frisbeegolfklubb. Kommunen hjalp til med både penger for utstyr og arbeidstimer. Våren 1998 hadde klubben fått en egen 
12 hulls bane. Og allerede bare noen måneder senere så arrangerte vi vår aller første Norgescupturnering.  

I 2001 utvidet vi banen til 18 hull. Dette ble da en av de aller første 18-hulls banene i landet. Etter hvert som klubbens 
medlemmer ble dyktigere og dyktigere ble også ambisjonene større og større. Det har medført til at vi med jevne 
mellomrom har utviklet banen til å bli bedre og mer krevende. Noen hull har blitt forlenget, andre hull har fått økt 
vanskelighetsgrad og noen har vi også erstattet med noen helt nye hull.   

Banen består idag (høsten 2020) av 28 hull. Det lengste hullet er 155 meter langt, og det korteste er på 60 meter. Tilsammen 
er banen 2586 meter lang. Det gir en snittlengde på ca 92 meter.  Alle hullene på banen er par tre, bortsett fra hull 5, 9, 18, 
20,21,26 og 27 som er par 4. 
 
 
Konkurranser 
Selv om det ikke har vært arrangert så mange store konkurranser de siste årene, så har klubben totalt sett vært veldig aktiv 
på arrangørfronten helt siden oppstarten av klubben. 
 

 Arrangerte Norgescup i   
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007,  2008, 2009  

 Arrangerte Norgesmesterskap i  
2008 og 2009 (var NC samtidig) 

 Arrangerte Norgesmesterskap i pargolf i  
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2019   

 Arrangerte Europacup turnering i  
2004 (var NC samtidig) 

I tillegg til dette så har det vært gjennomført klubbcuper, klubbmesterskap, kystour, Vestfold Discgolftour , vintercup og ikke 
minst tirsdagsgolf.  Vi var også blant de første som arrangerte faste ukegolfer i Norge. Dette har vi holdt på med siden 2001. 
 
 
 
 



 

Par 3 
115 m 
+10 m 

Taket på ishall og 
terrasse er ob. 

Vis hensyn. Ikke jag folk vekk.  
Alle har lik rett til å bruke  parken og skogen.  

 

OB 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 



 

Par 3 
87 m 
-12 m 

All asfalt er ob, 
inkludert 
parkeringsplassen. 
Taket på ishall og 
terrassen er også 
ob. 

 

Regelforklaring:  
“Ob” er en forkortelse for ”Out of bounds”. Kort fortalt så betyr det at 
havner man på ett område som er markert som ob så har man kastet utenfor 
selve banen. Havner man her, så tillegges man ett straffekast og så kaster 
man videre fra der disken gikk fra godt område og ut i ob. 

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

OB 

OB 

OB 



 

Par 3 
77 m 
+11 m 

Ob på taket på 
ishallen + terrasse. 
Ikke kast hvis du ser 
det kommer folk på 
stien til venstre for 
ishall. 

 

Regel :  
Man kan alltid velge å kaste på nytt fra der du lå mot ett straffekast. Ikke så 
ofte dette lønner seg, men ett eksempel kan være om du kaster så langt inn i 
skogen at du bruker minst 2 kast på å komme deg ut på fairway igjen. 
 

 

115 m 
OB 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer som vil 
støtte klubben mot en reklameplass på dette skiltet?  Ta i så 
fall kontakt med klubben på post@tbgfrisbee.no 

 

Sponset av : 



 

Par 3 
69 m 
-5 m 

Ta alltid en kikk på 
stien , både opp og 
nedover, før du 
kaster for å forsikre 
deg at det ikke 
kommer noen gående 
eller syklende. 

 

Regel :  
Det er alltid den som ligger lengst vekk fra kurven som er den neste som skal 
kaste. Uansett hvor mange kast denne spilleren allerede har brukt på dette 
hullet. 
 

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 



 

Par 4 
110 m 
-4 m 

Ob over gjerdet på 
venstre side. 
Kontrollér at ingen 
andre spiller på 
hullet før du kaster. 
 

 

Info :  
Det er Tønsberg Frisbeegolfklubb som drifter banen.  Håper du vil støtte 
klubben og dermed videre drift av banen ved å bli medlem.   
Se oppslagstavlen vår ved utkastfeltet på hull 1 for mer info. 
 

 

 

Sponset av : 

50m 

OB 



 

Par 3 
79 m 
-2 m 

 

Regelforklaring : 

Hvis disken havner i vann som er definert som «Casual water», kan du enten velge å 
kaste videre fra der disken ligger, eller trekke disken i rett linje bakover fra kurv inntil 
FØRSTE tørre sted. Ingen straffekast. Er første tørre sted 1 meter lengre bak, kan du 
altså ikke trekke disken 2 meter bak.  Med unntak av de store vannene ved hull 13-18, 
så er alt vann og små bekker på banen definert som «Casual water». 

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 



 

Par 3 
68 m 
-2 m 

Mando på venstre side 
av  tre.  Droppsone er 
utkastfelt. 
Hvis det er vann på 
dette hulles så spilles 
det som «Casual 
water» 

 

Regelforklaring :  
“Mando” er en forkortelse for det engelske ordet mandatory (obligatorisk). 
Det betyr at man må kaste på rett side av stolpe/tre som er markert som 
mando (pil). Du kaster videre fra droppsonen hvis du bommer på mando og 
du tillegges også ett tilleggskast.  
 

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 



 

Par 3 
82 m 
+10 m 

Sjekk at det ikke 
kommer noen 
syklister fra venstre 
før du kaster. 

 

Regel :  
Frisbeegolf er basert på fairplay.  Er man i tvil om f.eks  en disk er utenfor en 
OB linje eller ikke, så skal avgjørelsen alltid komme spilleren til gode. 
 

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 



 

Par 4 
112 m 
+3 m 

Dobbelt mando etter 
80 meter. 
Droppsonen er 
markert med en D på 
kartet. 

 

Uttrykk :  
“Par” er et uttrykk som sier noe om vanskelighetsgrad på et hull. Par er det 
antall kast som det forventes at en god spiller skal bruke på hullet. I dette 
tilfellet 4 kast. 
 

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

D 

80 m 



 

Par 3 
75 m 
+1 m 

 

Info:  
Hver tirsdag i sommerhalvåret så arrangerer vi noe som vi kaller tirsdagsgolf. 
Passer for alle uansett ferdighetsnivå. Vi spiller en uhøytidig runde.  Spesielt 
nybegynnere kan ha mye nytte av å være med på tirsdagsgolfen.  Selvsagt 
gratis å være med. Oppmøte senest kl 17.45  

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 



 

Par 3 
64 m 
-2 m 

Dobbelmando etter 35 
meter.   Ob over 
gjerdet på begge sider 
og på grusveien  bak 
kurven. 
Kast fra droppsone 
ved bom på mando 
eller over gjerdet. 

Tips!  
Funnet en frisbee? Det er et hull i veggen på bygningen som ligger 30 meter til 
høyre for utkastfeltet på hull 1.  Det hadde vært strålende om du kunne lagt 
den der. Disker som er funnet kan hentes på tirsdagsgolfen. 

 

Sponset av : 

D 

OB 

OB 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer som 
vil støtte klubben mot en reklameplass på dette skiltet?  Ta 
i så fall kontakt med klubben på post@tbgfrisbee.no 
 



 

Par 3 
72 m 
+2 m 

Ob på verandaen og 
alle tak.  Vær forsiktig 
med kastingen hvis du 
ser at petanque banene 
er i bruk. De som spiller 
der ser ikke hvor vi 
kaster, eller rekker å 
reagere hvis vi kaster 
litt feil.  

NB!  
IKKE kast søppel eller tomflasker/tombokser i naturen.  Det er ingen som 
synes det er trivelig å spille på en bane hvor det flyter søppel.  Bruk heller 
søppelkassene som finnes rundt omkring på banen.  
 

 

50 m 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

50 m 



 

Par 3 
63 m 
-1 m 
Ob på grusveier og på 
andre siden av veien.  
Gjelder også vei bak 
kurv.  
Hvis den lille 
“dammen” etter ca 
40 meter er fylt med 
vann, så spilles dette 
som “casual water”.   

Info:  
Visste du at Tønsberg Frisbeegolfklubb ble stiftet i 1997 og at banen ble klar i 1998? 
12 hull startet vi med den gangen. I 2001 så utvidet vi til 18 hull ved å ta i bruk 
skogen. Etter hvert så utvidet vi til 20 hull og i 2017 tok vi også i bruk 
Grevskogområdet og dermed fikk vi plass til 29 hull. 

 

40 m
 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

OB 

OB 



 

Par 3 
64 m 
0 m 
----------------------------------- 

Det er bare området 
på andre siden av 
vannet som er godt. 
Alt annet er Ob.  
Havner man i Ob fra 
utkastfeltet så skal 
droppsone benyttes.  
 
Droppsonen er  fra 
utkastfelt hull 15.  

 

 Vil du ikke kaste over vannet, så legger du bare disken ved siden av utkastfeltet 
for å markere at du har kastet ut i ob og går så til droppsonen og tar ditt 
tredjekast derfra.   

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

D 

OB 

OB 



 

Par 3 
105 m 
0 m 

Ob i vannet. 
Gangstien på 
høyre side og over 
denne er også ob.  

 

Regel :  
Lander disken i et tre og ikke kommer ned av seg selv skal neste kast tas rett 
under der disken befinner seg. Dette gir ingen straffekast. 
 

 

25 m
 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

OB 



 

Par 3 
74 m 
0 m 
------------------------------------ 

Det er bare området 
på andre siden av 
vannet som er godt. 
Alt annet er Ob. Også 
Ob over alle gjerder.  
Havner man i Ob fra 
utkastfeltet så skal 
droppsone benyttes. 
Droppsonen er 
merket med en D på 
kartet.  

Vil du ikke kaste over vannet, så legger du bare disken ved siden av utkastfeltet 
for å markere at du har kastet ut i ob og går så til droppsonen og tar ditt 
tredjekast derfra.   

 

 

Sponset av : 

D 

OB 

45 m 

OB 



 

Par 3 
90 m 
0 m 

Ob over gjerdet bak 
kurven og i vannet. 
Mando på høyre side 
av tre etter ca 30 
meter.  Droppsonen 
er markert med en D 
på kartet. 

Regel :  
Et hull er avsluttet når disken ligger i selve kurven.  Hvis disken henger i 
kjettingen så er dette også godkjent. Men hvis disken blir liggende 
oppe på toppen, så er hullet ikke avsluttet og spiller må ta ett kast til. 

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

D 

10
0 

m
 

OB 

OB 



 

Par 4 
155 m 
+1 m 

Ob i vann på høyre 
side, i området 
som er markert 
med rødt.  
Også ob på sti bak 
kurv og videre 
bakover. 

Det er mer trafikk her enn andre hull på banen, så vær veldig oppmerksom på 
folk som kommer gående eller syklende. Og ikke jag folk vekk.  Frisbeegolf har 
ikke forkjørsrett på området.     
Hvis du er på en vanlig treningsrunde og det blir mye venting, så anbefaler vi å 
bruke alternativt utkastfelt istedet. Dette er merket med en A på kartet. 
 

 

80 m 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

OB 

OB 

OB 

A 

75 m 



 

Par 3 
90 m 

OB over gjerdet 
på venstre side.  

Støtt oss : 
Grasrotandelen gjør at 7% av alt du tipper for hos Norsk Tipping går direkte til 
klubben. Uten at det koster deg mer, uten at du får mindre i premie eller at 
vinnersjansene dine blir mindre. Så støtt gjerne klubben ved å velge «Tønsberg 
Frisbeegolfklubb» som grasrotmottaker hos Norsk tipping.  
Og husk å foreslå dette til familie, venner og kjente  

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 



 

Par 4 
130 m 

Mando etter ca 90 
meter.  Man må 
kaste på venstre 
side av denne. 
Droppsonen er 
markert med 
bokstaven D. 

Regel : 
Man har maks 30 sekunder på seg til å gjennomføre kastet. Dette 
gjelder fra det er din tur til å kaste. 
. 

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

+1 m 

D 



 

Par 3 
135 m 
0 m 

Hvis grusbanen til 
høyre er i bruk som 
parkeringsplass  
så skal dette og neste 
hull ikke spilles og 
man går da rett til hull 
23 i stedet. 
 
Alt vann spilles som 
«Casual water». 

Regel :  
Det er ikke lov til å bøye vekk eller knekke grener, kvister eller trær for at det 
skal bli lettere for deg å kaste.  De er en naturlig del av banen og spillet. 

 

35 m 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 



 

Par 3 
100 m 
+2 m 

Hvis grusbanen  er i 
bruk som 
parkeringsplass  
så skal  hullet  ikke 
spilles og man går 
da direkte til hull 22  
i stedet. 

Info : 
Visste du at det nå finnes ca 250 baner i Norge? Og nye kommer til hver 
eneste måned. En god oversikt over baner finner du på Udisc.com 

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 



 

Par 3 
80 m 
0 m 

All vei og 
grusbanen er OB. 
 
Vann spilles som 
«casual water» 

Tips! 
Hvis du vil ha oppdatert informasjon om det som skjer i klubben så kan 
vi anbefale å bli medlem av vår facebookgruppe.  
Søk på «Tønsberg frisbee». 

 

OB 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

OB 



 

Par 3 
93 m 
0 m 

Parkeringsplass og 
grusveier er OB. 
 
Mando på høyre 
side av tre etter ca 
15 m. Droppsone er 
utkastfelt. 

Tips! 
Klubben har også en en damegruppe på Facebook. Anbefaler alle 
frisbeegolfspillende damer å melde seg inn i denne.  
 Søk på «Tønsberg frisbee». 

 

OB 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

OB 



 

Par 3 
60 m 
0 m 

Kaster man ut i OB fra 
utkastfelt, så skal 
tredjekast tas fra 
droppsone. Det er 
båndet og ikke stokkene 
et som er oblinje.  
 
Etter at man har landet 
på godt område så 
spilles det med vanlige 
obregler.  

Uttrykk :  
“Birdie” og “bogey” er to uttrykk som er mye brukt i frisbeegolf. Birdie betyr 
at man har brukt ett kast mindre enn hullets par. Og bogey ett kast mer.  

 

OB 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

D 

38 m 

50 m 



 

Par 4 
140 m 
+2 m 

 

Regel : 
Man har maks 30 sekunder på seg til å gjennomføre kastet. Dette 
gjelder fra det er din tur til å kaste. 
. 

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

95 m 



 

Par 4 
115 m 
-5 m 

Mando på høyre 
side av tre etter ca 
25  meter.   
Droppsonen er 
markert med en D 
på kartet. 

 

Tips : 
Vi vil selvsagt at du skal spille mye på vår bane, men for å bli en god 
frisbeegolfer så kan det være lurt å teste andre baner også. Så ta 
gjerne en tur innimellom på banen på Vear, banen i Bugården i 
Sandefjord eller banen på Nanset i Larvik.   

 

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

D 

65 m 



 

Ob til venstre for 
steinkant hele 
veien. Det er også 
et ob område til 
venstre for kurv 
som er markert 
med hvite pinner.   

Her er det plass til reklame. Kjenner du noen firmaer 
som vil støtte klubben mot en reklameplass på dette 
skiltet?  Ta i så fall kontakt med klubben på 
post@tbgfrisbee.no 

Sponset av : 

Par 3 
82 m 
+2 m 

Regel :  
Når man skal ta neste kast så må alltid en fot plasseres rett bak der 
disken landet. Den andre foten kan man plassere hvor man vil så lenge 
den ikke plasseres nærmere kurven. 


