
Årsmelding Trolla Diskgolf 2018 

 

Diskgolf har i prinsippet ikke hatt en fungerende driftsgruppe før i november 
2018. Diskgolfguppa har drifts- og vedlikeholdsansvar for Trolla Diskgolfpark 

Gruppa består av Arild Mork (Leder), Rune Hanssen Bratland, Leif Harald Urlaub 
og Ørjan Saur.  

Kort om aktiviteten i 2018: 
 
Prosjekt: Diskgolfparken  
Høsten 2017 fikk vi endelig startskuddet til å etablere 10hulls diskgolfbane på Trolla. 
Mange meldte seg til dugnadsarbeid samme høst og arbeidet ble sluttført april og 
mai våren 2018. Over 40 personer har vært involvert i etableringen. Prosjektet fikk en 
totalkostnad på vel 130.000 og så og si alt ble fullfinansiert via eksterne sponsorer og 
støttespillere. Her kan du lese mer om prosjekthistorien.  
 
 
27.Mai ble diskgolfparken offisielt åpnet med snorklipping av tidligere formann Frode 
Johansson i nydelig sommervær. Godt oppmøte fra interne og eksterne som fikk 
prøvd banen på åpningen. Det har vært et jevnt sig med interne og eksterne som har 
prøvd seg. 10 hullsbanen har sitt utgangspunkt fra idrettsplassen til og med 
Ålbumyra rundt skitraseen.  
 

 
 
Etter brukerundersøkelsen å bedømme så har vi høstet mye ros for banen som 
skiller seg ut fra resten av banene i byen. Tidligere verdensmester Avery Jenkins 
lovpriste banen da han i september spilte på Trolla Diskgolfpark. Ref: video på 
diskgolfparkens nettsider.  
 

https://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948535412
https://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948535421
https://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9412720
https://www.youtube.com/watch?v=B9fY6pnCnzo
https://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948535412


 
 
Drift (Trening og kursing) 
Det var ingen offisielle treningsrunder eller kursing på banen i 2018.  
 
Arrangement: Vel dusinet hadde meldt seg på til historiens aller første Trolla Open i 
diskgolf søndag 16.September i solfylt vær. Litt spekket terminliste denne helgen, 
men godt fornøyd med deltakelsen. 10 hullsbanen, som ble åpnet 27.mai, skulle 
spilles i denne turneringen, hvor man spilte først 10 hull, så 4 hull (1,2,5 og 9), før 
hull 1 og 2 avsluttet det hele.  
Sindre Roksvåg og Camilla Pile Pedersen vant hver sin klasse.  
Resultater finner du i saken på vår nettside:  
 

 
 
 
Trolla Diskgolfpark er lagt inn på 1 nettside(Discgolfmetrix.com) (baneID: 9327) og 
finnes på APP (Udisc), her kan du logge dine score når du spiller i parken og du får 
se hvordan du greier deg mot andre. Alt av statistikk samles på din bruker. Du kan 
spille på andre baner rundt om og etter hvert få PDGA rating når du har spilt 5 
offisielle runder.  
 

 

https://kxweb.no/portal/theme/organization/news/show.do?id=9409272
https://discgolfmetrix.com/?u=course&ID=9327&locale=no

