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FORORD
Dette heftet er utviklet av Norges Frisbeeforbund. Heftet gir en bred innføring av de mange
mulighetene som ﬁnnes med frisbee og er laget
som en introduksjon til en spennende og raskt
voksende idrett.
Frisbee er en allsidig og moderne idrett som kan
utøves overalt med lite og rimelig utstyr.
Besøk våre nettsider eller ta kontakt med frisbeeforbundet for ytterligere informasjon om idretten
og hvor man kan få tak i riktig utstyr.
Med hilsen Norges Frisbee Forbund
www.frisbee.no
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INNLEDNING
”Når en ball drømmer,
så drømmer den at den er en frisbee”
(Dr. Stancil E.D. Johnson)

Dette heftet er laget som en introduksjon av frisbee for nye miljøer, skoler og andre som er interessert i frisbee som idrett.
Her får du innføring i kasteteknikk og de mange
grenene i frisbee med regler og tips om hvordan
du kan organisere frisbee i for eksempel skolesammenheng.
Noen av reglene er tilpasset for en enklest mulig
innføring.
Besøk våre nettsider eller ta kontakt med frisbeeforbundet for ytterligere informasjon om idretten
og hvor man kan få tak i riktig utstyr.

Frisbee er en av verdens
raskest voksende idretter!

Lykke til!

Med hilsen Norges Frisbeeforbund
www.frisbee.no
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TEKNIKK

1)

Å kaste en frisbee er ikke vanskelig, men å kaste ﬂere
forskjellige kast presist krever øving.
Det ﬁnnes et mangfold av kast, mottak med forskjellige teknikker du kan prøve på.
Les rådene om teknikk nøye og øv mye, så får du et
godt grunnlag og en god basisteknikk.

GENERELT

Når man skal lære seg kast som ﬂyter (ikke er oppned) er det tre ting som er viktige å huske på:
• Stå sidelengs med ansiktet mot den du kaster til.
Hvilket ben som står først varierer og avhenger av hvilket kast du skal utføre.
• Hold frisbeen litt ned fra kroppen. Dvs. at den siden
av frisbeen som er på motsatt side av hånden er nærmest bakken. Dette er for å kompensere frisbeens dreining i lufta. Hvis frisbeen kastes helt ﬂatt vil de ﬂeste
oppleve at den tipper over til den ene siden hvor rotasjonen trekker den (f.eks. hvis den roterer med klokka,
så vil den gradvis tippe over mot høyre) Hvor mye vinkel
ned fra kroppen du skal holde frisbeen, avhenger av
ﬂere faktorer som spinn, kraft, avstand og vind.
• Rotasjon / snert. Mer snert i kastet gir bedre rotasjon
(spinn) og stabilitet for frisbeen. Snerten er viktigere
enn kraften i kastet.

AVANSERTE TIPS

Her er noen tips for å korrigere de vanligste feilene:
• Frisbeen går for høyt. Noen bøyer det bakerste benet
og kaster med ”ryggsekk”. Prøv å kaste med et rettere
bakre ben og bøy det fremste benet litt.
• Frisbeen går for kort. Noen har for mye vekt på det
fremste benet og får ikke nok kraft i kastet. Still deg sidelengs og strekk armen lengre bakover så du får lengre arbeidsvei i kastet. Prøv å overføre tyngden fra det
bakerste benet til det fremste (uten å havne for langt
frempå!) når du kaster.
• Frisbeen ”wobler” i lufta. Dette trenger ikke å ha
noen betydning dersom kastet ellers er bra. Prøv å
kaste med mer snert i håndleddet, så går frisbeen mer
stabilt i lufta.
• Frisbeen tipper over til den ene siden. Hold mer vinkel ned i fra kroppen når du slipper frisbeen samtidig
som du fokuserer på snert i håndleddet. Prøv også med
kortere avstand. Vinkelen på frisbeen varierer mye fra
person til person uten at det er noe feil.
Ikke forvent å kaste perfekt med en gang, men øv deg
på kastene med forskjellige vinkler og avstander.
Husk også at det er vanskeligere å få til presise kast
i motvind.

GRUNNLEGGENDE KAST
Det er tre grunnkast i frisbee:

1) Backhand. Frisbeen gripes som på illustrasjonen.
Det ﬁnnes individuelle varianter. Høyrehendte står med
høyre ben først.
2) Forehand. Grep som på illustrasjonen. Høyrehendte
står med venstre ben først.
2)

3) Opp-ned. Grepet er det samme som på forehand,
men frisbeen skal kastes opp-ned over hodet. Kast oppover i vinkel og prøv å få frem frisbeen helt ﬂatt til mottageren så den blir lettere å ta i mot.
Start alle kast med korte avstander, gjerne 8-10 meter,
og fokusér på teknikk til å begynne med.

MOTTAK

Det sikreste mottaket kalles for ”Sandwich”. Det fungerer når du tar imot en frisbee med kroppen bak. Man
bør alltid ta i mot frisbeen med to hender når man har
anledning til det (Sandwich eller på andre måter).
Du får ﬂere tips til andre kast og mottak under
kapittelet ”Freestyle”.

3)
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MÅL

FEIL

Det er kun de involverte spillerne som kan påkalle en
feil. Da roper man ”feil” og setter i gang spillet på nytt
som beskrevet.

INNBYTTERE

SPILLETS GANG

Eksempel: Hvis en spiller dras i trøya når han skal ta imot
frisbeen, får han allikevel frisbeen selv om han ikke klarte
å fange den.
Hvis det er uenighet om feilen, setter man i gang spillet
hos den som sist hadde frisbeen der han befant seg.

FAIR PLAY /
SPILLERENE DØMMER SELV

Du skårer mål ved å ta imot en pasning i målsonen. Du
må være helt inne i målsonen du skal skåre i. Hvis du
tar imot frisbeen i lufta, må første kontakt med bakken
være inne i målsonen for at det skal bli mål.

Lagene stiller opp på hver sin mållinje. For å starte
spillet i en kamp og etter hvert mål, tar du et avkast.
Hvem som tar det første avkastet avgjøres av å ”ﬂippe”
frisbeen (som en mynt).
Motstanderen starter sitt spill der de stopper eller fanger avkastet. Hvis frisbeen går ut av banen, så tar de
med frisbeen til det stedet den krysset linjen på midtsonen, for så å starte spillet der.
Det laget som sist skåret mål tar det neste avkastet.

ULTIMATE
LAGSPILL

Ultimate er godt egnet i skolen. Det er få som har
noen særlig forhåndskunnskap, noe som gjør at utgangspunktet blir likt. Ultimate er en lagidrett med
høyt tempo som kombinerer de beste egenskaper i
fotball, amerikansk fotball, og basketball. To lag er i
konstant bevegelse mens de løper, kaster og mottar
frisbeen for å lage mål. Det gir det en god variasjon
av tekniske og fysiske utfordringer, og ikke minst er
det gøy!
Ultimate spilles på en bane som er delt inn i en midtsone og to målsoner. Antallet spillere tilpasses området man har tilgjengelig.
Her har vi tatt utgangspunkt i de ytre målene fra en
håndballbane som også er de ofﬁsielle målene for
innendørs Ultimate. I konkurranser har lagene 5 spillere hver på banen.
Ultimate krever kondisjon, hurtighet og godt samarbeid.
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Det angripende laget skal nå prøve å sentre seg fram
til målsonen for å lage mål. Det forsvarende laget må
prøve å bryte pasninger for å snu spillet.
Når det blir mål, stiller lagene opp på mållinjen for å ta
et nytt avkast. Dersom det er ulike forhold som for eksempel vind utendørs, bytter lagene side mellom hvert
mål.
Det spilles vanligvis mann-mann forsvar i Ultimate.

REGLER

• Kroppskontakt er forbudt og du skal holde en armlengdes avstand til den personen som holder i frisbeen.
• Det er ikke lov å løpe med frisbeen. Straks du mottar en
pasning, må du stoppe. Når du holder i frisbeen kan du
pivotere (rotere med en fot i bakken som i basketball).
• Du har 10 sekunder på deg til å sende frisbeen videre.
Den oppdekkeren som er nærmest deg teller til 10 med et sekunds mellomrom.

BRYTE ET ANGREP

En frisbee går over til motstanderlaget når:
• Frisbeen går i bakken eller rører noe utenfor banen.
• Når noen på det forsvarende laget bryter en pasning,
enten ved å fange frisbeen eller slå den i bakken/ ut av
banen. (Du bryter også en pasning dersom du for eksempel prøver å fange frisbeen, men mister den uten å
ha holdt et fast grep på frisbeen).

Dersom det begås en feil som påvirker utfallet av situasjonen, får det laget som ikke begikk feilen frisbeen.

Her er noen andre eksempler på feil:
• Hvis en spiller tar for mange steg, går han tilbake til
der han mottok frisbeen.
• Hvis en spiller mister frisbeen på grunn av ulovlig
kroppskontakt, fortsetter han spillet på samme sted.
• Hvis en oppdekker teller sekundene for raskt og feil
påkalles, må han starte og telle på nytt.
• Hvis det er mer enn en spiller innenfor en tre meters
radius som dekker opp den som holder i frisbeen, må
denne spilleren trekke seg lenger unna og tellingen
starter på nytt.

Det er kun lov å bytte spillere mellom hvert mål. Eneste
unntak er skader.

Ultimate legger stor vekt på god sportsånd og fair play.
Spillerne oppfordres til å yte maksimalt, men aldri på
bekostning av respekt mellom spillerne.
Ultimate spilles uten dommere og det er spillerne selv
som er ansvarlige for at reglene følges. I begynnelsen er det gjerne behov for en som forklarer reglene
og ”retter” når noe er feil. Når spillet fungerer bra er
”dommeren” overﬂødig.
Erfaringer viser at det blir mindre juks hvis dere blir
enige om å spille uten dommer. Da kan ingen dra deg i
trøya når dommeren ikke ser deg. Når det oppstår situasjoner hvor spillerne har forskjellige meninger, må
spillerne selv ta ansvar og innse at det er opp til dem
selv om spillet skal fungere.
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DISCATHON
GENERELLE TIPS / VANLIGE FEIL

• Lagene klumper seg på banen? – ha færre spillere
eller gjøre dem oppmerksomme med en ”frys”. Du kan
også lage en bane hvor lagene kan skåre i to målsoner
hver for å spre spillet. (pass på at de ikke blir for små)
• Bare lange kast? – alle på laget må være innom frisbeen, eller laget må ha tre pasninger før de kan skåre
mål.

FORSLAG TIL TILPASNINGER

• Dersom man skal aktivisere ﬂere på en bane kan man
også dele inn banen på tvers. Noen har kanskje andre
oppmerkinger som kan brukes.
Eks: del en håndballbane i tre og spill på tvers med inntil
ﬁre spillere på hvert lag – se tegning.
• Spill uten avkast. Laget som skårer, legger ned frisbeen og spiller i forsvar.
• Rugby med frisbee.

Discathon er en gren der spillerne kaster frisbeene
rundt en merket bane. I Internasjonale konkurranser
skal banen være på ca. 1000 meter. Spillerne løper i
heat på 3-5 spillere. Grenen er en kombinasjon av terrengløp og slalåm. Bruk gjerne naturlige hindringer
som trær eller lyktestolper hvor frisbeen må på en
bestemt side.
OBS!: Det er bare frisbeen som må passere portene
på denne måten, mens spilleren kan løpe der han vil.
Hvis man kaster bra rundt et hinder (f.eks. i en bue
rundt), kan man løpe kortere!

REGLER

• Det er ikke lov å løpe med frisbeen i hånden. Du må
kaste ditt neste kast med en fot plassert maksimalt en
meter unna der frisbeen lander. (I internasjonale konkurranser løper man med to frisbeer og kaster annenhver underveis).

utendørsbane

• Spilleren regnes som i mål når frisbeen passerer
mållinjen.

innendørsbane

• Det er ikke lov å hindre en annen spiller med vilje.

AVANSERTE TIPS

• Lær deg å pivotere unna oppdekkeren
• En effektiv måte å spille forsvar på er å presse motstanderen til å kaste i en bestemt retning. Her må alle
være aktive i å dekke opp spilleren som hele tiden har
frisbeen. Laget kan for eksempel stille seg på den ene
siden av spilleren som har frisbeen så han bare kan
kaste forehand.

innendørs håndballbane

FORSKJELLIGE
KONKURRANSEFORMER

Discathon fungerer meget godt med en kort bane og
gir utmerket intervalltrening.
En populær konkurranseform er stafett! Del inn i lag
på 2-3 spillere. Spiller nummer to starter når spiller
nummer en passerer mållinjen.
Her har du et eksempel på en kort bane (kan godt være
på ca. 70 - 100 meter) som er morsom og som også
fungerer godt innendørs.
Banen har både høyre og venstre sving, i tillegg til en
port og et langt kast før mål.
Discathon krever mye teknikk
i tillegg til løpskapasitet.
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FRISBEEGOLF
Frisbeegolf spilles som vanlig golf. Her bruker du en
frisbee i stedet for ball og kølle.
En frisbeegolfbane består vanligvis av 9, 12 eller 18
hull. Du kaster fra et oppmerket utkaststed. Målet er
å bruke færrest mulig kast til du treffer kurven som
brukes i stedet for hullet i ballgolf.
En frisbeegolfbane har gjerne andre utfordringer enn
tradisjonell golf i form av terreng; ﬂere trær og mer
kupert område.
Hvis du ikke har en frisbeegolfbane der du bor, er det
enkelt å lage en midlertidig bane. Du kan for eksempel bruke lyktestolper, trær, søppelbøtter og lignende som mål du skal treffe.

• Du må kaste fra der frisbeen din lander. Hvis du må
ﬂytte frisbeen fordi den ligger i et tre, i vannet eller et
annet sted det ikke er mulig eller forsvarlig å kaste fra,
får du et kast i tillegg. Frisbeen kastes så fra nærmeste
spillbare område som ikke er nærmere kurven.
• Færrest kast vinner.
I frisbeegolf kan man bruke den frisbeen man ønsker.
De som spiller organisert bruker gjerne egne golffrisbeer som går lenger en de frisbeene de ﬂeste er vant
til. (Les mer om dette under avsnittet ”Hvilken frisbee
til hva”). Du kan også bytte frisbee mellom hvert kast
(som køller i tradisjonell golf), så du kaster med en
lengdefrisbee til utkastet og en putter til putten.

AVANSERTE TIPS
REGLER

• Den som ligger lengst unna målet, kaster neste kast.
Også dersom det betyr at du må kaste to ganger på
rad.
• Ingen spillere får gå foran den som kaster. Dette er
for å unngå farlige situasjoner.

Veien til hullet kan deles inn i tre faser; utkast, innspill
og putt. Her er noen tips til de forskjellige momentene.
1) Utkast
• Å plassere seg riktig til innspillet er det viktigste med
utkastet. Det betyr ikke alltid å kaste langt.
• Det er tillatt med tilløp, men mange opplever at det er
lettere å stå stille i begynnelsen.
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2) Innspill
• Et bra innspill krever ofte at du har et bra kasterepertoar for å takle de forskjellige utfordringene en bane
skal ha.
• Ikke spill for feigt, men sats på kurven!
3) Putt
Putten er det kastet som utfordrer nervene og konsentrasjonen mest.
• Sørg for å stå i god balanse med begge bena i bakken.
• Fokuser på det punktet du ønsker å treffe.
• Prøv å gjøre kastet motorisk enkelt.

LAG DIN EGEN BANE

En fast bane gjør frisbeegolf ekstra morsomt. Sett din
egen rekord og sammenlign dine resultater med andre.
Tilpass banen etter ferdighetene til spillerne. De ﬂeste
bør klare postene på 2-4 kast.
• En passende lengde for nybegynnere er 50 – 100 meter.
I konkurranser er avstandene gjerne 70 – 200 meter.
• Varier utfordringene på banen slik at spillerne må
bruke forskjellig kast. Du kan for eksempel lage et
”mandatory” der det er lite naturlige hindringer. Det
betyr at du for eksempel må kaste på en bestemt side
av et tre, mellom to trær eller lignende for å tvinge
frem et annet kast og lage ﬂere utfordringer.

• Prøv å lage hull med ﬂere valgmuligheter slik at du
kan velge mellom å sjanse eller spille sikkert.
• Unngå steder der det er mye mennesker, kryssing av
gangveier og andre steder der det kan oppstå farlige
situasjoner.

FORSKJELLIGE
KONKURRANSEFORMER

Det er mange måter å spille frisbeegolf på. Her får
du noen tips på de vanligste formene som gjør at man
kan konkurrere sammen på ulike nivåer.
• Spille med handicap. En enkel måte å gjøre dette på
er å ta utgangspunkt i den enkeltes rekord på banen.
Hvis en spiller har en rekord på tre kast bedre en den
andre, så kan den med dårligst resultat trekke fra tre
kast på totalen.
• Spill Pargolf hvor beste kastet teller. To personer
spiller på samme lag. Begge kaster fra samme utgangspunkt og velger sammen det beste kastet. Dette
regnes deretter som ett kast. Begge kaster igjen fra
dette stedet og så videre.
• Et annet alternativ er å kaste konsekvent hvert annet
kast. Da trenger du også bare en frisbee på to personer.
• Lag banen mens du går. Det er vanlig å spille i puljer
på 3-4 personer. Velg mål på rundgang mens dere går.
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FREESTYLE
I internasjonale konkurranser spiller to eller tre
personer sammen i 3-4 minutter. Dommere bedømmer vanskelighetsgrad, variasjon og utførelse.
Det ﬁnnes en enorm mengde med kast og mottak. Her
får du tips til noen med forskjellig vanskelighetsgrad.
Utforsk videre på egenhånd!

1)

OVERHAND (1)

• Grep og kast som på illustrasjonen. Bruk håndleddet!
• Du kan også snu frisbeen opp ned og kaste den som
en backhand.

FLICK (2)

Grep og kast som på illustrasjonen. Bruk håndleddet!

KAST MED BACKHANDGREP

• Kast under et ben med benet i lufta. Her har du ﬁre
varianter med en gang; på innsiden og utsiden av begge ben. De ﬂeste klarer to av dem greit.
• Kast under et ben med benet i bakken.

KICK

Kast frisbeen rett foran deg i en vinkel og spark frisbeen med rotasjonen forover.

MOTTAK

• Kast bak ryggen. Sørg for å føre frisbeen i en stor sirkelbevegelse i 360 grader rundt kroppen før frisbeen
slippes bak ryggen.

Mottak er vanskeligere enn å kaste. Ikke gi opp etter
første forsøk! Prøv å komme deg i riktig posisjon tidlig
og følg frisbeen så lenge som mulig.

• Skip kast. Kastet treffer bakken og spretter opp igjen.
Kastet forutsetter god rotasjon på frisbeen. Treff bakken med en vinkel og med den kanten av frisbeen som
er lengst fra hånden.

• Under et ben.
Her har du de samme ﬁre variasjonene som i kastene.

KAST MED FOREHANDGREP

• Ta i mot mellom bena mens du hopper

• Stå med et ben i bakken.
• Ta i mot bak ryggen eller bak nakken

• Kast under et ben.

• Kast under et ben med benet i bakken.
• Kast bak ryggen.
• Skip kast.

2)
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Øvelse: Lag to parallelle linjer med ca 5 -10 meters avstand avhengig av nivået.
Del inn i lag på to og to spillere hvorav begge stiller seg
rett overfor hverandre bak respektive linjer.
For å få poeng må den ene kaste fra bak sin linje mens
den andre må ta i mot. Kast frem og tilbake i 30 sekunder
og tell poengene. Det er laget som får poeng.
Her er noen eksempler på hvordan du kan gjøre konkurransen spennende:
Lag gjerne to regler for hver runde.
Eks:
• Et poeng for backhand og to poeng for andre kast
• Det er ikke lov å kaste backhand
• Et poeng for vanlige kast og to poeng for kast under
benet/ bak ryggen.
• Et poeng for vanlige kast/ mottak og fem poeng for mottak med en hånd under benet/ bak ryggen.
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AVANSERTE TIPS

Her forklarer vi noen begreper for å gi deg ﬂere utfordringer.
I tillegg til kast og mottak er dette noen teknikker som
tar freestyle til et nytt nivå:

• Tipping. Tipping kan gjøres både fra et kast eller fra
”nail deley” (beskrives under)
Treff sentrum av frisbeens underside på frisbeen og
tipp den opp med ﬁngertuppene.

• Airbrush. Still deg med vinden i ansiktet. Kast frisbeen i en vinkel rett foran deg og slå på ytterkanten av
frisbeen med rotasjonen.

Øvelse: Se hvor mange tipper du klarer. Du kan også bruke bena for ”foot tipp”

Øvelse: Se hvor mange airbrusher du klarer. Du kan også
bruke bena for kickbrush.
• Chestroll. Kast opp frisbeen på samme måte som i
airbrush. Prøv å rulle frisbeen over brystet fra den ene
hånden til den andre.
Øvelse: Kombiner chestroll med airbrush.

• Nail deley. Dette er relativt likt som å spinne en ball
på ﬁngeren, bortsett fra at her må du spinne frisbeen
på neglen! For å få til dette smøres frisbeen ofte med
silicon spray for å minske friksjonen. Du må ha mye rotasjon i frisbeen og treffe neglen når du prøver å spinne
den. Nail deley krever mye øvelse!
Øvelse: Kombiner nail deley med tipping.
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LENGDE
Hvem kaster lengst? Her brukes det lengdefrisbeer,
og konkurransen forgår i medvind.
I konkurranser måles lengden fra utkastet til frisbeens første kontakt med bakken.
Øvelse: Del inn i puljer avhengig av antallet frisbeer du
har tilgjengelig. Sørg for at ikke alle kaster samtidig så
du unngår farlige situasjoner. For nybegynnere kan man
ofte med fordel måle fra utkastet til der frisbeen stanser
- med andre ord er det i så fall tillatt å rulle. Tell så antallet skritt frem til frisbeen hvis du ikke har annen oppmerking.

PRESISJON
I internasjonale konkurranser kaster man gjennom
en ﬁrkant hvor alle sidene er på 1,5 meter fra syv forskjellige stasjoner. Stasjonene har forskjellige vinkler med avstander fra 13,5 til 31,5 meter. Du får ﬁre
kast fra hver post. Alle treff teller.
Øvelse: Presisjonskasting kan enkelt organiseres på en
rekke forskjellige måter. Finn forskjellige mål på området du har tilgjengelig med en relativt stor sjanse for å
treffe. Bruk alle frisbeene du har tilgjengelig og kast på
omgang.

SELF CAUGHT
FLIGHTS (SCF)
Som navnet antyder skal man fange sitt eget kast. I
internasjonale konkurranser må man fange kastet
med en hånd. Alle får fem forsøk hver, og det beste
resultatet teller. For nybegynnere er det greit å tillate å ta imot med begge hender.
SCF består av to deler:
1) Maximum Time Aloft (MTA). Kast frisbeen opp mot
vinden og få den til å ﬂyte lengst mulig før du tar den
imot. Ta tiden!
Øvelse: Kast to eller ﬂere samtidig på et signal (Eks: 3-21-kast) Vinneren avanserer og kaster mot andre vinnere
etc.
2) Throw Run Catch. Her kaster du fra et bestemt område og måler avstanden frem til der du fanger frisbeen.
Øvelse: Kast først lenger en fem meter, deretter 10 meter
osv. osv. Alle får to forsøk.
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DOUBLE DISC COURT (DDC)
DDC spilles på en bane som består av to spilleområder, hver på 13x13 meter, med 17 meters avstand.
Det spilles med to frisbeer og det er to spillere på
hvert lag som forsvarer hver sin sone.

SPILLETS GANG

Ideen bak spillet er å få en eller to frisbeer til å lande og
bli liggende i sonen som motstanderen forsvarer, eller
å få motstanderlaget til å holde i to frisbeer på likt.
Hvert lag starter å serve på likt med en frisbee hver.
Serven kastes etter nedtelling; ”tre-to-en-kast”.
Du må bli stående og kaste fra det stedet du tar imot
en frisbee under spillets gang. Dersom begge lag ender opp med å stå med hver sin frisbee under spillets
gang, må det laget som sist skåret poeng kaste i løpet
av tre sekunder.

SKÅRE POENG
• Du får to poeng dersom motstanderlaget holder i to
frisbeer samtidig.
• Du får ett poeng for hver frisbee du kaster som blir
liggende i motstanderens sone. Frisbeen kan aldri ha
vært i kontakt med noe område utenfor sonen. Da regnes den som ute! (Eks: Hvis en frisbee lander i sonen til
motstanderen, for deretter å rulle utenfor, er den ute.
Dette gjelder også dersom den ruller tilbake igjen i sonen i etterkant)
• Du får et poeng for hver frisbee motstanderen kaster
utenfor din sone.
• Dersom begge lagene skårer et poeng hver blir det
en ”break” og ingen poeng utdeles.
Spillet stanser når det er skåret poeng med minimum
en frisbee og lagene stiller opp på nytt for en ny serve.

REGLER
• Spillet foregår vanligvis til 11 eller 15 poeng.
• Det er ikke tillatt å utføre et kast som lander med en
vinkel på mer enn 30 grader fra bakken. Nybegynnere
kan spille med 45 grader som regelen.

AVANSERTE TIPS

Angrep. Det lønner seg oftest å angripe med to frisbeer
samtidig. Hvis dere kaster den første frisbeen høyt og
får den til å ﬂyte litt, så rekker dere kanskje å ta imot
den andre frisbeen og kaste den hardt og raskt for å
lage problemer for motstanderen.
Forsvar. Hvis to frisbeer kommer mot ditt lag på likt, så
kan dere løse situasjonen på følgende måte:
Tipp den ene frisbeen opp i lufta (uten å fange den
først). Deretter kan dere ta imot og kaste den andre frisbeen. Så fanger dere den første som ble tippet opp
i lufta for å angripe tilbake med denne også. Dette er
DDC på høyt nivå!
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GUTS
Guts er et lagspill hvor målet er å kaste så hardt og
vanskelig at motstanderen ikke klarer å ta i mot frisbeen med en hånd. Det er lov å stanse en frisbee med
f.eks en hånd så den spretter opp i luften for deretter
å fange den etterpå. Hvem som helst på laget kan ta
imot frisbeen.
Det er ikke lov med polstret eller annen beskyttelse.
Guts spilles vanligvis av erfarne frisbeespillere.

SPILLETS GANG

To lag med fem spillere hver stiller opp overfor hverandre med 14 meters avstand. Hvert av lagene danner en
mur hvor spillerne skal stille opp med utstrakte armer
så ﬁngertuppene berører hverandre. Lagene kaster
annenhver gang og må treffe innenfor ”murens” rekkevidde.
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FORSLAG TIL TIMEPLAN MED
INNFØRING AV FRISBEE
Målet med disse forslagene er å gi deg ideer til hvordan en varierende time kan legges opp for å gjøre
frisbee til en spennende introduksjon.

TIME 2: 60 MINUTTER

TIME 1: 60 MINUTTER

• Freestyle ﬂow konkurranse. Se avsnittet ”øvelse” under ”Freestyle”. Bytt gjerne lag i hver eneste runde.

• Kasteteknikk. Kast to og to sammen. Øv på backhand
først. Deretter forehand og overhead. De som får til
kastene raskt kan få nye utfordringer ved å kaste i kurve (bue) – høyrekurve og venstrekurve for både forehand og backhand.
• Vær kreativ – ﬁnn på kast. Gi gruppen utfordringen
med å ﬁnne på egne kast. Du kan gi dem tips som nye
grep, under benet på forskjellige måter, bak ryggen
etc. og overlate til dem selv å ﬁnne på nye kast. La de
som ønsker det vise frem sine kast etterpå.

• Kasteteknikk. Kast to og to sammen og la elevene
fritt få prøve på det de selv ønsker.

• Ultimate. Fokuser på at alle blir involvert. Tilpass om
nødvendig reglene, og trekk deg gjerne helt ut av dømmingen dersom elevene har lært reglene.
• Discathon. Lag en stafett med to og to personer og en
enkel bane (se forslag under ”Discathon”)

TIME 3: 60 MINUTTER

• Kasteteknikk. Kast to og to sammen og la elevene
fritt få prøve på det de selv ønsker.

SKÅRE POENG

• Mottak. Gi gruppen utfordringen med å klare et eller
ﬂere nye mottak. Alt er lov.

• Ultimate. Lag en miniturnering. La lagene dømme og
bli enige seg imellom.

• Laget får et poeng dersom motstanderen kaster utenfor.

• Ultimate. Gi elevene en innføring i reglene. La gruppen selv ﬁnne ut av hvordan de best kan spille innenfor
de rammene du har gitt. Forklar regler når det er behov. Forklar hva som menes med ”Fair play”. Se under
kapittelet ”Ultimate”.

• Frisbeegolf. Forklar reglene. Del inn i grupper på 3 - 4
personer. La gruppene ﬁnne målene de skal treffe. Se
kapittelet om ”Frisbeegolf – Lag din egen bane”. Dersom
området er relativt lite kan det være lurt å lage en liten
bane som gruppene skal følge. De som ønsker det, kan
telle antallet kast.

• Laget får et poeng når motstanderen ikke klarer å ta
imot kastet eller hvis de berører frisbeen med mer enn
en kroppsdel av gangen.

Merk! Det deles ikke ut poeng for å fange frisbeen, men
du belønnes med å få kaste det neste kastet.
Guts spilles vanligvis til 15 eller 21 poeng.

• Lengde. La elevene få 2-4 kast hver
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HVILKEN FRISBEE
TIL HVA?

REKORDOVERSIKT

Det ﬁnnes en rekke ulike frisbeemodeller av høyst
varierende kvalitet. Kjøp en skikkelig frisbee med en
gang, så får du mye større glede av denne utfordrende idretten!
Her får du noen råd om valg av frisbeer.

VERDENSREKORDER

ULTIMATE FRISBEE

NORSKE REKORDER

Hvis du får tak i en 175 gram frisbee til Ultimate (for
eksempel 175 gram Ultra Star), kan denne trygt anbefales. Denne frisbeen passer fra ca. 12 år og oppover.
Yngre barn bør ha en mindre frisbee, (for eksempel 125
gram Sky Pro).
En Ultimate frisbee er i tillegg en allsidig frisbee. Den
passer ypperlig til andre grener også som Presisjon,
Discathon, og kan godt brukes til SCF, Freestyle, golf
og lengde.

GOLF / LENGDE FRISBEE

I golf og lengde bruker de som spiller mer aktivt såkalte lavproﬁl frisbeer. Disse går lenger og blir ikke like
påvirket av vind. Disse frisbeene er ikke laget til å ta
imot, og egner seg derfor ikke til andre grener. Samtidig gir de helt andre muligheter dersom du kaster
lengde eller spiller golf.

SCF, DDC OG FREESTYLE

Her ﬁnnes det også spesialiserte frisbeer, men frem til
man kommer på et høyt nivå, kan man like godt bruke
en Ultimate frisbee.

SPESIELLE BEHOV

Dersom noen er ballredde eller har en funksjonshemming som gjør det problematisk å fange en frisbee, så
kan du anskaffe en myk frisbee.
En god frisbee koster vanligvis
mellom 100 og 200 kroner.
Kontakt Frisbeeforbundet dersom du har spørsmål
eller ønsker anbefalinger.

Lengde utendørs:
Lengde innendørs:
TRC:
MTA:
Presisjon:

Lengde utendørs:
Lengde innendørs:
TRC:
MTA:
Presisjon:

250 meter
143,41 meter
94 meter
16,72 sekunder
25 treff (av 28)

Christian Sandstrøm, Sverige
Sune Wentzel, Norge
Christian Sandstrøm, Sverige
Don Cain, USA
Mike Cloyes, USA

187 meter,
143,41 meter
90,83 meter
14,2 sekunder
20 treff (av 28)

Espen Thoren, Stovner FK
Sune Wentzel, Stovner FK
Sune Wentzel, Stovner FK
Torleiv Guntvedt, Hamar FK
Sune Wentzel, Stovner FK

RARITETER – VERDENSREKORDER
Lengde kastet med bena:
Lengde til hund (som tar i mot):
TRC på skøyter:
MTA på skøyter:
Hastighet på gutskast:
Hastighet på mottak:
Marathon Ultimate

42,38 meter
118,90 meter
49,20 meter
9,47 sekunder
134 km/t
119,14 km/t
70t. 19min.
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DANN EN KLUBB

Det er gratis å danne en frisbeeklubb og å bli medlem
av frisbeeforbundet.
Frisbeeforbundet har i tillegg en rekke støtteordninger
for nyetablerte og eksisterende klubber for å fremme
aktivitet. Ta kontakt for mer informasjon.

LAG EN PERMANENT BANE

Det dukker stadig opp ﬂere frisbeegolf baner i Norge.
Frisbeeforbundet hjelper deg gjerne råd og informasjon om hva som trengs for at du kan etablere en bane.
Ta kontakt for mer informasjon.

HISTORIE

Frisbee kommer opprinnelig fra USA.
Allerede på 1920-tallet begynte studenter å kaste paiformer fra Frisbie Baking Company I Connecticut, USA.
Paiformene var laget i metall.
I 1948 ble den første frisbeen laget i plast og sporten
spredte seg raskt blant studentene.
I 1958 var ideen solgt til Wham-o. Frisbee ble masseprodusert for første gang og ble en stor suksess.
I løpet av 60 og 70 årene ble de forskjellige grenene det
konkurreres i utviklet og sporten spredte seg til videre
internasjonalt.

frisbeegolf-kurv

Norges Frisbeeforbund (NFF) ble stiftet i 1979 og ble
endelig tatt opp i Norges Idrettsforbund i 2003 som det
hittil siste bidraget til idrettsfamilien.
Til tross for en relativt liten medlemsmasse har Norge
klart å utmerke seg med ﬂere internasjonale tittler.

Her er Norges høydepunktene frem til 2006:
Carlos Rio
Verdensmester i Discathon i 1987 og 1989
Aksel Finborud
Verdensmester i DDC (med Sune Wentzel) i 1997
Heidi Rudå
Verdensmester i SCF i 1997
Sune Wentzel
Verdensmester i Overall (7-kamp) i 1993, 1997 og 1999
Verdensmester i DDC (med Aksel Finborud) i 1997
Verdensmester i SCF i 1999
Verdensmester i Freestyle (med Tom Leitner og Paul Kenny) i 2003

Dette heftet er utviklet av Sune Wentzel for Norges Frisbeeforbund.
Heftet kan kopieres fritt til ikke-kommersiell bruk med referanse
til frisbeeforbundet. All annen bruk av tekst, bilder og illustrasjoner må avtales med Norges Frisbeeforbund i hvert enkelt tilfelle.

KILDER

Frisbee i skolan, Svenska Frisbeeforbundet
Adrian Oleson, Hønefoss DiscSport Klubb
World Flying Disc Federation
Freestyle Players Assosiation

BILDER

Hans Marius Fløtten
Xthen Titcomb
Rick LeBeau
Doron Meir
James Dimmock
Adrian Oleson
Freestyle Players Assosiation

ILLUSTRASJONER
I frisbeegolf som er den mest utbredte individuelle
grenen, ﬁkk Norge sitt beste resultat i 2003 da Espen
Møkkelgjerd ble Europamester.

Henning Smogeli

For ofﬁsielle og komplette regler: www.wfdf.org
For informasjon om frisbee i Norge: www.frisbee.no
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