
Disc golf-turisme i Aarhus 
Projektforslag fra Disc golf klubben Opdrift 
April 2021. 

Baggrund 
Den første disc golf bane blev bygget i Californien i 1975, og siden er sporten 
vokset hurtigt. 

Den første disc golf-turnering i Aarhus var Århus Festival Cup i 1980. Det tog 23 
år, før der kom en permanent bane i Aarhus. Den blev anlagt i et samarbejde 
mellem Aarhus Kommune, DGI og Disc golf klubben Opdrift i 2003. 

Banen blev anlagt som en 9-hullers bane i Tilst Bypark, og i 2013 blev banen 
udvidet til 18 huller. Udvidelsen skete ved at fjerne underskoven i de dele af 
parken, der var tæt bevokset. Dermed blev parken udvidet på en måde, som ville 
have gjort Enrico Dalgas stolt. Den ekstra plads til banen blev fundet ved at gøre 
tæt krat til åbne arealer, og det har været til glæde for både disc golf spillere og 
andre, der benytter parken. 

Disc golf banen i Tilst er den næstmest spillede bane i Danmark efter Valbyparken 
i København, der er den mest benyttede bane i hele Europa. 
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I løbet af pandemien er trafikken på banen vokset så meget, at kapaciteten nu er 
maksimalt udnyttet. Der er kø på banen fra morgen til aften hver weekend og på 
hverdage efter 15, også om vinteren. 

Aarhus Kommune har været velvillige og været med til at lave forbedringer i 
parken, så den bedre kan tåle det slid, der er fra spillerne. Desuden anlægges der 
lige nu parkeringsplads ved banen af hensyn til både spillere og de naboer, der 
selvfølgelig skal tages hensyn til. 

Inden banen blev anlagt var Tilst Bypark stort set mennesketom og kommunen 
brugte ca. en kvart million om året til at rydde op efter hærværk i parken. Nu er 
trafikken i Tilst Bypark så høj, at det ganske givet er den mest besøgte park i byen 
når man tager arealets størrelse med i beregningen. Mindeparken må være 
nummer to på ranglisten. 

Der er desuden en ni-hullers bane i Vestereng, og i samarbejde med 
naturforvaltningen er Opdrift nu ved at anlægge en ny 18-hullers bane i 
Skjoldhøjkilen. Den bliver Danmarks længste og sværeste. 

Når banen åbner senere i 2021 forventer vi at der også vil være kø allerede fra 
åbningsdagen. 
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Disc golf-turisme 
Disc golf spillere findes i alle aldre. Derfor er det både en elitesport og en 
familiesport. Der er baner af alle sværhedsgrader og spillere af alle typer. Da man 
går meget på en runde og samtidig bevæger overkroppen når man kaster, så er 
disc golf også en god livsstil. Det er en sund måde at få motion på, og man kan 
også spille efter pensionsalderen. 

Disc golf klubben Opdrift arrangerer træning for medlemmerne, matcher for 
medlemmer, matcher for nye spillere, vi har afviklet sociale familiearrangementer i 
parken og som på billedet nedenfor også disc golf som firmasport. 

Disc golf banen i Tilst er blevet et turistmål. I klubben tror vi ikke at Visit Denmark 
ser Tilst som et turistmål, men banen er en fast destination for spillere fra især 
Norge, Sverige og Tyskland. 

Desuden er banen meget besøgt at spillere fra hele Danmark, der kender banen 
fra lokale turneringer og afviklingen af et Danmarksmesterskab for nogle år siden. 
Banen har et højt niveau og er anerkendt for et godt og udfordrende design. 

Når spillere fra udlandet kommer til Aarhus for at spille banen er det ofte en social 
aktivitet. Nogle norske klubber tager en årlig tur, hvor de er 10-20 deltagere. De 
booker sig ind på hoteller, spiser ude, går i byen, tager til stranden og kombinerer 
disc golf med andre almindelige turist-aktiviteter. Sidste år var en naturlig 
undtagelse, men efteråret 2021 forventes at give travlhed på banen – ikke mindst 
fordi der nu er to baner ved siden af hinanden for alle de tilrejsende. 

Ålandsøerne mellem Sverige og Finland har også spottet disc golf-turismen. Der 
er anlagt 16 baner på øerne for at gøre stedet til et turist-mekka for disc golf 
spillere og deres familier. 
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Projektet på Ålandsøerne omfatter 16 baner på øerne, og banerne er hvad vi 
kalder familie-baner, der er nemme at spille for alle. Idéen til projektet kom fra 
formanden for sammenslutningen af mindre virksomheder på Ålandsøerne. 

Hvis man leder efter en business case på disc golf-turisme er den ganske simpel. 
Banerne anlægges ude i naturen, anvender det eksisterende areal, er åbne 
døgnet rundt for alle der vil spille (gratis) og banerne skal ikke lukkes af for 
offentligheden. 

At anlægge en god 18-hullers bane koster omkring 300.000 kroner for teesteder, 
skilte og kurve, og banen er stort set vedligeholdelsesfri i ti år. Banen i Tilst fik 
kurve i 2003, der blev udskiftet i 2013, og de skal snart skiftes igen. Udskiftning af 
kurvene koster ca. 60.000 kroner, så på årlig basis er det 6.000 kroner for en 18-
hullers bane. 

Altså er prisen for banen stort set ingenting i forhold til et legestativ i en park eller 
en tennisbane. Disc golf banen kan klare 72 gæster i timen når det er en 18-hullers 
bane. Der spilles lige nu omkring 40.000 runder årligt på banen i Tilst. 

Visionen: 6 disc golf baner i Aarhus 
Aarhus er i den særlige situation, at der rundt om byen er anlagt nogle store 
grønne arealer for en del år siden. Skjoldhøjkilen er et godt eksempel. Træerne er 
vokset op, men der er ikke ryddet op i underskoven efter anlægget. 
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Ved at udnytte de arealer, hvor der lige nu ikke er nogen nævneværdig trafik fra 
hverken byens borgere eller turister, er der muligt at anlægge 6 baner på 18 huller 
i Aarhus. 

Det vil gøre Aarhus til et bedre sted at bo, for de nye arealer vil primært være et 
aktiv for egne borgere. Det vil samtidig gøre Aarhus endnu mere attraktiv for disc 
golf spillere udefra og deres familier. Aarhus har så meget andet at byde på, og vi 
har erfaring for, at disc golf-turisme også er familieturisme. 

De seks baner er: 

1. Tilst Bypark (allerede anlagt) 

2. Indre Skjoldhøjkile (åbner i 2021) 

3. Vestereng (bane på 9 skal udvides) 

4. Ydre Skjoldhøjkile 

5. True Skov 

6. Åby Skov 

Visionen er altså næsten halvvejs allerede. Her kommer en kort gennemgang af de 
seks baner og hvad der skal til, for at de kan anlægges. 

1. Tilst Bypark 
Denne bane har været i brug siden 2003 og er blevet et stort tilløbsstykke. I 
samarbejde med Aarhus Kommune sker der løbende en forbedring af banen og 
parken, som slides hårdt af den omfattende trafik. 

I 2021 arbejdes der på at forbedre de eksisterende stier, og der laves 
græsarmering udvalgte steder i parken.  

På grund af slid bør alle teesteder og kurve udskiftes eller istandsættes inden 
længe, men det store arbejde med at anlægge selve banen er gennemført, og 
herfra er banen i Tilst et vedligeholdelsesprojekt. 

2. Indre Skjoldhøjkile 
I 2020 startede dialogen mellem Opdrift og kommunen om at bygge en bane i 
den indre Skjoldhøjkile. 

Der har været flere motiver for banen. For det første er banen i Tilst Bypark totalt 
overrendt og spillere er begyndt at køre til andre byer for at undgå at stå i kø. 

Desuden er Skjoldhøjkilen meget lidt brugt som rekreativt område trods størrelsen 
og en gunstig beliggenhed, så det vil være et aktiv for byens borgere og 
tilrejsende at kunne spille disc golf i parken. 
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Parken har været vildtvoksende mellem stierne. Derfor er banen skabt ved at lave 
rydning af underskoven, som alligevel skulle foretages før eller senere, så de 
stærkeste træer kan få bedre vækstbetingelser. 

  

Opdrift er lige nu ved at skaffe sponsorer og fondsmidler for at kunne gøre banen 
færdig, men kommunen har ryddet alle 18 fairways og anlægsarbejdet af selve 
banen afventer kun finansiering. 

3. Vestereng 
For nogle år siden blev der bygget en 9-hullers bane i Vestereng. Den ligger i 
skoven tæt ved hundeskoven og skydebanen. 

Der er lavet et projektforslag, hvor banen udvides fra 9 til 18 huller. Det er indtil 
videre sat på pause hos Aarhus Kommune, da det blandt andet vil kræve ekstra 
budget til plæneklipningen i området på skønnet 60.000 kroner per år. 

Banen i Vestereng er tæt på både nordbyen og Skejby Sygehus, så en bedre bane 
vil kunne tiltrække en stor del af de spillere, der ikke længere kan benytte den 
tidligere 9-hullers bane i Psykiatrisk Hospitals park efter at område er blevet 
bebygget. 
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4. Ydre Skjoldhøjkile 
Den nye 18-hullers bane er i den indre Skjoldhøjkile øst for Skjoldhøjkollegiet, 
men arealet på den anden side af kollegiet er større og kan sagtens rumme en 18-
hullers bane i international standard udelukkende ved at benytte det område, der 
er modsat Skjoldhøjvej. 

5. True Skov 
Den inderste del af True Skov er tæt på Skjoldhøjkilen. True Skov er jo et stort 
område, og der er ingen særlige aktiviteter i området tættest på Skjoldhøjkilen, så 
her vil det være oplagt at placere endnu en bane. 

6. Åby Skov 
I området tæt ved tilkørslen til motorvejen ved Silkeborgvej og Edwin Rahrs Vej er 
der på samme måde et skovområde, der ligger ubenyttet hen. 

Området vil være velegnet til en begyndervenlig familiebane. 
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Lidt fra fotoalbummet 
Hvad gør disc golf til en god sport? Vi kan let lave en liste: 

1. Det er en god sport hele livet igennem. Man kan spille uanset alderen. 

2. Det er en god sport, hvis man er ude af form, for spillet er ikke for hårdt for 
kroppen og derfor godt til genoptræning. 

3. Disc golf har vist sig at være utrolig corona-venlig. Under pandemien har alle 
landets baner holdt åbent, og der har ikke været smittetilfælde relateret til disc 
golf. 

4. Det er en social sport, hvor alle får rørt sig, og det er en sport der (som mange 
andre) bringer mennesker sammen. 

5. Banerne kan anlægges alle steder, og arealet skal ikke afspærres for andre. 

6. Prisen er helt i bund. Hvad koster det at anlægge seks 18-hullers baner i 
Aarhus, hvor kapaciteten er 400+ spillere i timen året rundt? Mindre end man 
skulle tro. 

Vi har samlet lidt billeder fra fotoalbummet siden 2003 for at vise, hvad banen har 
betydet. 

Masser af timer tilbragt i naturen. Banen i Tilst er åben året rundt, døgnet rundt, 
og der bliver spillet sommer og vinter. Alt er gratis for alle. Omkostninger til 
driften af banen er betalt af Aarhus Kommune (vedligehold af parken og diverse 
anlægningsomkostninger) og Disc golf klubben Opdrift (som har betalt teesteder 
og kurve). 
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Arrangementer har der været mange af. Lokale turneringer, et 
danmarksmesterskab, ugentlige matcher. Der er en omfattende aktivitetskalender 
og masser af deltagere. 

Frivillige kræfter, der laver foreningsarbejde sammen. Der er skabt en stærk klub 
med gode relationer til de lokale beboere. I den tid vi har haft banen er trafikken 
fra ikke-spillere i parken steget. Når der kommer mange disc golf-spillere bliver 
parken et trygt sted at være, og det øger anden trafik i parken. 
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Vi spiller året rundt. En tåget efterårsmorgen, en vinterdag med sne, en 
sommerdag i solskin. 

Kurvene er lavet i galvaniseret stål og holder typisk 10-20 år før de skal udskiftes. 
De nuværende kurve er fra 2013. 

Vi håber på dialog 
I klubben tror vi på, at seks 18-hullers baner tæt på hinanden vil være gavnligt for 
byens borgere, for tilrejsende til byen og for turister fra hele Europa. 

Anlægsomkostningerne for seks 18-hullers baner vil være maksimalt 3 millioner 
kroner, men den ene bane er anlagt og den anden er på vej. 

Vi har valgt at pege på nogle velegnede arealer, der som Tilst Bypark i 2003 ikke 
benyttes i nævneværdig grad, og hvor disc golf kan spilles uden at genere andre. 
Tvært imod tror vi at banerne kan tiltrække et godt publikum. Der er andre steder 
at tage hen i Aarhus end Mindeparken. 

Tid er en faktor. Hvis vi kan skabe opbakning til et projekt, så kan banerne 
designes og projekteres i 2021, og klargøring af områderne ske i vinteren 
2021/2022. Af hensyn til fuglelivet skal rydning være afsluttet 1. april 2022, 
hvorefter banerne kan få monteret skilte, teesteder og kurve og være klar til 
sommeren 2022.
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