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Att: Infrastrukturnämnden 
 
Ålands Discgolf Förbund anhåller om att bygga en temporär 
discgolfbana i området kring Gnisten/Stenkrossen. 

Tanken är att banan ska ge avsevärt minskat tryck på banan i 
Badhusparken, och troligtvis minskar antalet spelare där med 70-80%.  
Banan kommer att ha 18 hål med en snittlängd på ca 80-90 m/hål, med familjeutkast på alla hål 
som är över 65 m och där man inte ser korgen från utkastplatsen. 
Banan kommer att ritas av välrenommerad banarkitekt från Finland och utrustningen på banan 
blir av högsta kvalité från erkänd leverantör. 

Möjliga problem, och förslag på lösningar: 

Parkering: Här hänvisas spelarna till Marieparks norra parkering, plus ett mindre antal platser 
(ca 5 st) vid foten av Gnistenbacken. 

Telemasten: Vi tar här hänsyn till de avstånd som krävs för anläggande av discgolfhål, på 
samma sätt som vid anläggandet av banan i Soltuna/Geta, dvs ingen placering av korgar eller 
utkastplater inom spärrområden, ej heller någon spellinje som passerar över spärrområdet. 

Sjöbevakningen: Vi tar hänsyn till sjöbevakningen genom att anlägga hålen så att området ej 
hamnar i spel på något hål. Om önskemål finns från Sjöbevakningen så kan även spelet pausas 
på närliggande hål under utryckningar från helikopterplattan. 

Passagen från utkastplatsen ner till stenkrossområdet: En enklare trappa behöver anläggas 
ner till marknivå i Stenkorssområdet. Höjdskillnad på ca 3-4 m. 

Oro för stor avverkning av större träd: Här kommer stor vikt läggas vid att använda naturliga 
passager genom de områden som har större träd. Målsättningen är att ej behöva ta ner större 
träd. Mindre träd och sly/grenar kommer att behöva tas ner. Vilket görs i samråd med 
banarkitekt och beslutande personer på Mariehamns Stad. Vissa träd kan även täckas  
med “ribbor” för att skydda stammarna från skador. 

Oro för flygande discar i området: Banans utformning kommer att göras så att risken 
minimeras för att discar kommer ut på anlagda vägar och gångvägar i området. Detta görs i 
samråd med banarkitekt och beslutande tjänstemän på Mariehamns Stad. 

Pulkabacken i Gnisten: De hål som anläggs i det direkta området för Gnistens pulkabackar 
kommer att vara avstängda för spel under den period som pulkaåkning pågår (troligtvis 3 hål).  

www.discgolf.ax



Ålands Disc Golf Förbund r.f.

Möjliga uppsidor/fördelar som banan för med sig: 

Spelare kommer att befinna sig i rörelse runt lotsstugan, stenkrossen och gamla byggnaderna 
vid stenkrossen, vilket minskar möjligheterna för buskörning, med mera, i området. 

Upprensning i terrängen, sly tas bort, vilket gör att landskapet kommer att se mer inbjudande ut. 
Målet är att skapa en naturskön bana. 

Minskat tryck på banan i 
Badhusparken. Troligtvis minskar 
antalet spelare där med 70-80%, 
vilket ger en lugnare miljö för de 
boende där, och ett minskat slitage 
på parkområdet. 

Låg investeringskostnad. 18 hål med 
stora utkastplatser, 4x2 m, kostar ca 
17000 euro, varav 50% finansieras 
med Paf-medel genom Företagarna 
på Åland. Möjligt, och önskvärt, 
tillägg för 9 familjeutkastplatser, ca 
3300 euro (1650 euro med 50% Paf-
medel). 

Drift och byggnation av banan: 

Ålands Discgolf Förbund - ÅDGF, åtar sig att sköta driften av banan, inklusive städning och 
framtida uppgradering av utrustning, mot att ÅDGF erhåller rätten att sälja reklam på banan 
(utkastplatser, banguider, korgar, namnet på banan mm). 

ÅDGF bygger banan genom talkoarbete (ingen arbetskostnad för Mariehamns Stad) och i 
samråd med beslutande tjänstemän på Mariehamns Stad. Det inkluderar samråd gällande 
utformning av trappan vid Stenkrossen. 
  
Mariehamn 25 mars 2021  
 

Ordförande Ålands Discgolf Förbund 
mats.adamczak@gmail.com 
+358-457 3135 416        Mats Adamczak 
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