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STARFSEMIN MAÍ 2018 - MARS 2019
Það má segja að Frisbígolffélag Reykjavíkur hafi fullorðnast hratt á árinu 2018. Starfsemi félagsins styrktist 
verulega og mótaðist í ljósi markmiða FGR um eflingu íþróttarinnar og uppbyggingu aðstöðu til iðkunar, 
æfinga og keppni í Reykjavík. Í því skyni kappkostuðu stjórnendur félagsins að eiga gott samstarf við 
borgaryfirvöld, frístundamiðstöðvar, íþróttahreyfinguna, önnur frisbígolffélög og borgarbúa.

Mikil áhersla var lögð á leiðir til að kynna frisbígolf fyrir börnum og unglingum og að skapa þeim 
aðstæður til að stunda íþróttina á sínum forsendum. Líkt og með aðrar greinar mun vöxtur og viðgangur 
frisbígolfs eflast til framtíðar við að jafna aldurssamsetningu iðkendahópsins og fjölga yngri þátttakendum.

Eldri spilarar og keppendahópar nutu góðs af bættri aðstöðu til æfinga í Leirdal og innanhúss að vetri til. 
FGR tók virkan þátt í þróun á faglegu starfi innan hreyfingarinnar bæði hvað varðar þjálfun og leiðsögn, 
umgjörð mótahalds og útgáfu.

Félagið stendur sífellt sterkara fjárhagslega. Traust fjárhagsstaða er forsenda þess að starfsemin 
geti blómstrað til hagsbóta fyrir íþróttina og íbúa borgarinnar. Fjármagn kemur fyrst og fremst frá 
Reykjavíkurborg sem sýnt hefur frisbígolfinu mikinn skilning allt frá upphafi og gert sér grein fyrir 
möguleikum þess og mikilvægi fyrir lýðheilsu og afþreyingu borgarbúa. Íþróttabandalag Reykjavíkur 
styrkir félagið einnig á margvíslegan hátt. Þá hefur Íslenska frisbígolfsambandið verið félaginu bakhjarl 
meðan það hefur tekið yfir nokkur þeirra verkefna sem áður hvíldu á ÍFS. Félagið hefur notið einstakrar 
velvildar bæði Frisbígolfbúðarinnar og Fuzz sem styrkt hafa starfið með ráðum og dáð. Nokkrar tekjur 
koma af námskeiðahaldi, þjónustu við fyrirtæki og hópa ásamt mótahaldi. Stærstur hluti sjálfsaflafjár 
kemur frá félagsgjöldum, æfingagjöldum og kostnaðarþátttöku félaga.

Þá er ótalinn einn mikilvægasti styrkur félagsins og frisbígolfsins í borginni sem er óeigingjarnt 
sjálfboðastarf fjölda fólks sem tekið hefur að sér stóra sem smáa hluti til að efla íþróttina. Mikill fjöldi hefur 
lagt til tíma, vöðvaafl, heilasellur og í sumum tilvikum hluta af heimilispeningunum til að bæta aðstöðu 
til iðkunar og að skapa þannig þúsundum borgarbúa betri möguleika á að keppa og leika sér í þessari 
skemmtilegu og fögru íþrótt.



NÁMSKEIÐ, FRÆÐSLA OG ÆFINGAR

SAMSTARF VIÐ GUFUNESBÆ
FGR heimsótti Gufunesbæ í 
sumarbyrjun og kenndi þar 30 
leiðbeinendum sumarnámskeiða 
frístundaheimilanna í Grafarvogi 
grunnatriðin, en fjárfest hafði 
verið í körfum og diskum fyrir 
þau til að nota í sumarstarfinu. 
Einnig leiðbeindu FGR-félagar 
krökkum af frístundaheimilunum í 
frisbígolfleikjum.

SUMARNÁMSKEIÐ
Haldin voru tvö sumarnámskeið fyrir 10-12 ára krakka 
undir leiðsögn Ástvaldar og Blæs. Námskeiðin voru auglýst 
með skömmum fyrirvara en skráning og þátttaka voru engu 
að síður ásættanleg og krakkarnir skemmtu sér vel og voru 
ánægð með dvölina. Aðstaðan í Leirdalshúsi er lykilatriði 
varðandi möguleika á námskeiðshaldi fyrir yngri spilara. 

LEIÐBEINENDANÁMSKEIÐ
Í samstarfi við ÍFS var efnt til námskeiðs fyrir kennara 
í frisbígolfi. Finninn Juho Rantalaiho leiðbeindi á 
námskeiðinu en hann leiðir þróun kennslukerfis og 
-efnis á vegum finnska frisbígolfsambandsins og 
samtaka finnskra frisbígolfkennara. Finnar eru komnir 
langsamlega lengst í skipulagðri kennslu og þróun 
faglegs starfs innan íþróttarinnar. Að námskeiðinu 
loknu útskrifuðust 15 manns með viðurkenningu ÍFS 
sem fyrsta stigs frisbígolfkennarar, þar af nokkrir innan 
vébanda FGR. Íþróttabandalag Reykjavíkur styrkti 
námskeiðshaldið.

UNGMENNAÆFINGAR
Á haustönn voru æfingar tvisvar í viku 
í Laugardalshöll fyrir yngri spilara. 
Aðstaðan fyrir frisbígolf var þar eins 
góð og hún getur orðið í íþróttahúsi. 
Um áramót fluttust æfingar í íþróttasal 
Sæmundarskóla í Grafarholti. Bæði 
Laugardalshöll og íþróttasölum 
Sæmundar- og Ingunnarskóla er félaginu 
úthlutað af ÍBR í krafti aðildar þess að 
bandalaginu.

KENNSLUBÓK Í FRISBÍGOLFI
Ráðist var í þýðingu og útgáfu 
kennslubókar í frisbígolfi sem 
fyrst og fremst er ætluð yngri 
spilurum. Bókin er eftir Jenni 
Eskelinen, íþróttafræðing, 
frisbígolfara og Íslandsvin. Hún 
og Finnska frisbígolfsambandið 
gáfu FGR góðfúslegt leyfi til 
þýðingarinnar. Íþróttabandalag 
Reykjavíkur styrkti útgáfuna.

ÍÞRÓTTAVIKA EVRÓPU
FGR tók þátt í Íþróttaviku Evrópu og 
kynnti frisbígolf í Laugardal þann 
23. september.  Íþróttavikunni er 
ætlað að kynna íþróttir og almenna 
hreyfingu og sporna við auknu 
hreyfingarleysi meðal almennings. 
Fátt sameinar skemmtun og 
hreyfingu við allra hæfi betur en 
frisbígolf, eins og vitað er.

ÆFINGAR Í EGILSHÖLL
Frá október til desember voru æfingar í 
Egilshöll á laugardagskvöldum. Það er ekkert 
launungarmál að slík aðstaða er það sem best 
gagnast frisbígolfinu yfir vetrartímann. Leiga á 
knatthúsi er hins vegar afskaplega dýr og að 
auki er hún einfaldlega af skornum skammti 
eftir áramót þegar knattspyrnuæfingar fara á 
fulla ferð. 

SAMSTARF VIÐ ÞRÓTT OG FRAM
Félagið tók þátt í dagskrá á 
sumarnámskeiðum Fram og Þróttar. 
Fram-krakkar heimsóttu FGR í 
Leirdal og FGR heimsótti Þróttara 
í Laugardalinn. Krakkarnir lærðu 
grunnatriðin í frisbígolfi og léku sér 
með diska og körfur. Vel á þriðja 
hundrað krakka fengu tilsögn og 
lánaða diska á slíkum námskeiðum.



MÓTAHALD OG VIÐBURÐIR

OFURSUNNUDAGUR
FGR og Frisbígolfbúðin stóðu fyrir Ofursunnudegi í 
Grafarholti í september. Þar fór fram meistaramót 
Þriðjudagsdeildar þar sem fegurð og skemmtigildi 
bar kappið ofurliði auk þess sem efnt var til lengdar-, 
nándar- og púttkeppni. Lengsta kastið átti Blær Örn, 
144 metra og besti púttarinn var Árni Sigurjónsson.

TEIGATEXAS Í 
GRAFARHOLTI

Í tilefni af því að nýir 
teigar voru tilbúnir í 

Grafarholti var efnt til 
texas-keppni af rauðum, 
hvítum og bláum teigum 

þann 31. júlí.

LJÓSASERÍAN
Ljósasería var leikin vikulega frá byrjun október. Í þessari 
mótaröð er leikið í myrkri, ljós hengd í körfurnar og díóður 
límdar á diskana. Þátttaka var jafnan afar góð því veðurblíðan 
að vetri til er engu síðri til frisbígolfs en sú á sumrin.

KULDAKAST
Kuldakast er haldið að hausti og vetri í mótaröð sem 
leikin er á öllum þrettán völlum höfuðborgarsvæðisins, 
einum í senn, á hverjum laugardegi frá því í október og 
fram í janúar. Spilað var við allar aðstæður sem hugsast 
gátu, allt frá 50m/sek.og láréttri úrhellisrigningu yfir í 
blankalogn og blíðu. Þátttaka fór gjarnan eftir veðri.

BJARTSÝNISKAST
Bjartsýniskast tók við af Kuldakasti og 
var leikið á sunnudögum í Grafarholti, sex 
helgar í röð.

WINTER MARKSMAN LEAGUE
PÚTTDEILD FGR  
Winter Marksman League er alþjóðleg 
keppni þar sem púttað er á mismunandi 
körfur úr mismunandi fjarlægð eftir 
stöðluðu kerfi. Þannig geta spilarar 
borið sig saman við keppendur víðs 
vegar um heiminn. FGR stóð fyrir slíkri 
keppni hérlendis frá janúar til mars.

SUMARSTARF
Sumarið 2018 störfuðu þrír starfsmenn á 
vegum FGR við annars vegar leiðsögn, 
æfingar, mótahald og námskeið og hins 
vegar við umhirðu, uppbyggingu og 
viðhald á frisbígolfvöllunum.



OPNA REYKJAVÍKURMÓTIÐ

Röð keppenda í efstu sætum var á 
þennan veg:

Ungmennaflokkur
Andri Fannar Torfason - 225

Almennur flokkur karla 2
1. Gunnar Örn Auðunsson - 261
2. Þorgils Árni Hjálmarsson - 269
3. Sturla Már Hafsteinsson - 278

Almennur flokkur kvenna
1. Ragnhildur K Einarsdóttir - 232
2. Sofia Stefansdottir Berg - 302

Almennur flokkur karla
1. Pétur Guðmundsson - 236
2. Kári Sigurðsson - 240
3.-4. Jón Axel Röngvaldsson - 241
(Jón Axel vann bráðabana um 3. sæti)
3-4. Dagur Ammendrup - 241

Stórmeistaraflokkur
1. Haukur Arnar Árnason - 231
2. Egill Sigurbjörnsson - 282

Opinn flokkur kvenna
1. Guðbjörg Ragnarsdóttir -274

Opinn flokkur karla
1. Árni Sigurjónsson - 206
2. Pétur Gunnarsson - 209
3. Rútur Ingi Karlsson - 212

OPNA REYKJAVÍKURMÓTIÐ
REYKJAVÍK OPEN

STÓRMÓT Í REYKJAVÍK
Opna Reykjavíkurmótið var haldið helgina 
11.-12. ágúst og var spilað á völlunum í 
Gufunesi og Grafarholti. Þrjátíu og tvö 
voru skráð til leiks og luku 27 keppni. Mótið 
var hluti af Risamótaröð ÍFS og veitir stig 
til Íslandsbikarsins um leið og keppt var 
um farandbikara í opnum flokkum karla 
og kvenna. Framkvæmd mótsins tókst í 
meginatriðum vel og nýjungar á borð við 
tímaræsingu/golfstart og áhersla á fjölgun 
í starfsliði mótsins gáfu góða raun.



NÝIR TEIGAR OG FRÁGANGUR Í GRAFARHOLTI
Vorið 2018 var hafist handa við að fullgera rauða 
og bláa teiga á öllum níu brautum Grafarholtsvallar 
auk þess sem frágangur á lóð Leirdalshúss 
var kláraður. Því verki lauk í lok júlí og varð 
Grafarholtsvöllur þar með einstakur í sinni röð 
hérlendis og þótt víðar væri leitað að því leyti að  
bjóða upp á fullkomna aðstöðu fyrir öll getustig. Um 
leið var fyrirkomulagi einnar brautar breytt verulega 
miðað við upprunalega legu og nokkurra lítillega.

BREYTTAR AÐSTÆÐUR Í LAUGARDAL
Vegna lagningar hjólastígs milli Engjateigs og 
Holtavegar raskaðist umhverfi og aðstæður vallarins 
á þeim slóðum. Nauðsynlegt reyndist að fjarlægja 
trjágróður að sunnanverðu og eins tók stígurinn 
meira pláss til austurs en þeir uppdrættir gáfu til 
kynna sem fulltrúi FGR skoðaði um vorið. Ljóst er 
að vegna öryggissjónarmiða verður að endurskoða 
fyrirkomulag brauta vallarins. Eins hafa miklar og 
óvæntar trjáfellingar norðanvert við völlinn breytt 
umgjörð hans verulega eins og sakir standa.

NÝIR TEIGAR Í GUFUNESI
Vegna margvíslegra umsvifa og þróunar á 
athafnasvæði Gufunesbæjar var óhjákvæmilegt 
að finna nokkrum brautum vallarins nýja legu. 
Í kjölfarið veitti Reykjavíkurborg fjármagn til að 
fullgera átta teiga og merkingar á vellinum. FGR 
sá um framkvæmdina að öðru leyti með aðstoð 
Gufunesbæjar sem útvegaði vinnuaðstöðu.

BETRI HVERFI
Nokkrar tillögur sem sneru að frisbígolfvöllum voru 
lagðar fram í verkefninu Betri hverfi og hluti þeirra 
var valinn til kosningar. Í fæstum tilvikum náðu þær 
þó fram að ganga.

UMHIRÐA
Hluti verkefna sumarstarfsliðs FGR fólst í umhirðu 
frisbígolfvalla, eftirliti og skráningu atriða sem 
þörfnuðust lagfæringa. Mestur kraftur fór í verkefni 
í Grafarholti og Gufunesi. Vegna gríðarlegrar 
vætutíðar varð stórum vélum dráttarvéladeildarinnar 
á Stórhöfða ekki við komið víða í Gufunesi langt 
fram eftir sumri og ekki voru allar brautir slegnar fyrr 
en vika var liðin af ágúst. Af þeim sökum fór mikill 
tími sumarstarfsliðs FGR í neyðarslátt með sláttuorfum 
í Gufunesi.

FRAMKVÆMDIR 
OG VELLIR

Félaginu hefur gengið vel að koma sér 
upp búnaði til æfinga og kennslu. FGR 
á alls sex færanlegar körfur og vel á 
annað hundrað diska.

Félagið á öfluga keðjusög og sláttuorf 
auk fleiri nauðsynlegra rafmagns- og 
handverkfæra.

Þá á félagið meðfærilegt 9m2 tjald.

EFTIRTALDIR AÐILAR STYRKTU STARF FGR MEÐ 
MARGVÍSLEGUM HÆTTI EÐA FJÁRMÖGNUÐU 
FRAMKVÆMDIR VIÐ FRISBÍGOLFVELLI Í BORGINNI

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið

ÍTR - styrkir vegna búnaðar frisbígolfvalla

Íþróttabandalag Reykjavíkur - styrkir vegna 
leiðbeinendanámskeiðs, styrkir vegna útgáfu, 
æfingastyrkir.

Ölgerðin - vegna Opna Reykjavíkurmótsins

Icelandair Hótel - vegna Opna Reykjavíkurmótsins

Frisbígolfbúðin

Fuzz

Innova - vegna Opna Reykjavíkurmótsins

Discmania - vegna kennslu- og æfingadiska

Ónefndur einkaaðili styrkti félagið rausnarlega vegna 
tækjakaupa.

FJÁRMÁL OG STYRKIR

BÚNAÐUR

LEIRDALSHÚS
Félagið hefur afnot af 
Leirdalshúsi, Þorláksgeisla 
51, ásamt Skokkhópi Fram 
og Íþróttafélaginu Freyju. 
Þessi aðstaða er gríðarlega 
verðmæt og mikilvæg og nýtist 
félaginu vel í öllu starfi, einkum 
þegar kemur að námskeiðum 
og kennslu, vetrarstarfi og 
verkefnavinnu eða fundum.

Félagið var rekið með talsverðum hagnaði reikningsárið 
2018. Þótt staða félagsins sé vissulega sterk og geri því kleift 
að mæta verkefnum sínum af krafti er rétt að taka fram að 
ýmsir kostnaðarliðir vegna framkvæmda ársins 2018 verða 
ekki bókfærðir fyrr en á yfirstandandi ári. Þetta á við um t.d. 
leigugjald á knatthúsi og uppgjör mótaraðar sem lauk í janúar, 
svo dæmi séu tekin.

FRISBÍGOLFVELLIR Í REYKJAVÍK OG NÁGRENNI  
Alls eru sjö frisbígolfvellir í Reykjavík: Klambratún, Laugardalur, 
Fossvogur, Seljadalur, Efra-Breiðholt, Gufunes og Grafarholt.
Í nágrannasveitarfélögunum eru sex velllir til viðbótar.



HVAÐ VITUM VIÐ UM FRISBÍGOLFARA Í REYKJAVÍK?  
FGR og ÍFS sameinuðust um framkvæmd könnunar á 
viðhorfum og hegðun frisbígolfara á Íslandi. Könnunin 
var framkvæmd á viku tímabili og bárust svör frá alls 554 
frisbígolfurum. Niðurstöðurnar sem hér birtast byggja 
eingöngu á svörum þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu 
og gefa þar af leiðandi hugmynd um þann hóp sérstaklega, 
en hann taldi 395 manns. 

Bæði fjöldi og dreifing svarenda eftir búsetu, getu og 
ástundun gerir niðurstöðurnar afar gagnlegar til að meta 
viðhorf og þarfir hinna ýmsu hópa sem stunda frisbígolf að 
staðaldri. Hér eru aðeins birtar heildarniðurstöður úr hverri 
spurningu en margar þeirra þarf að brjóta niður eftir hópum 
til að fá gagnlegri upplýsingar. 

KÖNNUN Á VIÐHORFUM, BAKGRUNNI OG REYNSLU 
FRISBÍGOLFARA Á ÍSLANDI 2018

SVÖR SEM SEGJA HEILMIKLA SÖGU  
Hér birtist aðeins hluti niðurstaðna en spurningar sem 
snerust um mótahald og keppni þurfa betri greiningu. 
En þessi svör gefa góða almenna hugmynd um hópinn: 
Reykvískir frisbígolfarar eru flestir á aldrinum 26-40 ára, 
1 af hverjum 4 eru konur og svipað hlutfall er í sambandi 
eða sambúð. Ríflega helmingur telur sig byrjanda og 
langflest spila vegna þess að leikurinn er skemmtilegur, 
býður upp á útiveru og hreyfingu í góðum félagsskap. 
70% hafa stundað aðrar íþróttir að staðaldri og 2/3 
kynntust frisbígolfi á árunum 2011-2016.
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Búseta

Sambúð

Í sambúð/samb. Nei Já Vil ekki svara

106 286 3

Hlutfall 26,8 72,4 0,8
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Kyn

KK KVK Annað

Kyn 294 100 1

Hlutfall 74,4 25,3 0,3
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Table 1

Hvenær heyrðir þú 
fyrst um frisbígolf?

<2000 2000-4 2006-10 2011-14 2015-16 2017 2018

6 13 30 118 136 76 16

Hlutfall 1,5 3,3 7,6 29,9 34,4 19,2 4,1
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Hvenær heyrðir þú fyrst um frisbígolf?

Færni

Færni Byrjandi/
frístundaspilari

Áhugamanneskja Góður spilar Meistaraflokksspil
ari

231 123 34 7

Hlutfall 58,5 31,1 8,6 1,8
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Byrjandi/frístundaspilariÁhugamanneskja Góður spilar Meistaraflokksspilari

2%
9%

31%

58%

Byrjandi/frístundaspilari Áhugamanneskja Góður spilar
Meistaraflokksspilari

Hvað eftirtalið á 
best við færni þína 

í frisbígolfi?
Table 1

Hversu oft spilar 
þú - maí-sept?

<1 1-4 5-10 11-20 21-30 31+

131 131 62 35 24 11

Maí-sept 33,2 33,2 15,7 8,9 6,1 2,8

298 57 28 5 5 2

Okt-apríl 75,4 14,4 7,1 1,3 1,3 0,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

<1 1-4 5-10 11-20 21-30 31+

0,51,31,3
7,1

14,4

75,4

2,8
6,1

8,9

15,7

33,233,2

Maí-sept Okt-apríl

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

<1 1-4 5-10 11-20 21-30 31+

Maí-sept

Hversu oft í 
mánuði spilar 

þú frisbígolf að 
jafnaði?

Table 1

Hverjar eru 
ástæðurnar fyrir 
að þú spilar 
frisbígolf?

Leikurinn er 
skemmtilegur

Útiveran Félagsskapurinn Hreyfingin Ódýrt að spila Gaman að prófa 
nýja velli

Keppnin

352 348 298 286 247 201 121

Hlutfall 89,1 88,1 75,4 72,4 62,5 50,9 30,6

Hverjar eru ástæðurnar fyrir að þú spilar frisbígolf?

Leikurinn er skemmtilegur

Útiveran

Félagsskapurinn

Hreyfingin

Ódýrt að spila

Gaman að prófa nýja velli

Keppnin

0,0 15,0 30,0 45,0 60,0 75,0 90,0

Hverjar eru ástæðurnar
fyrir að þú spilar frisbígolf?

Table 1

Stundar þú aðrar 
íþróttir að 
staðaldri?

Já Nei Ég stundaði aðra 
íþrótt, en geri það 
ekki lengur

211 112 72

Hlutfall 53,4 28,4 18,2

18%

28%

53%

Já Nei Ég stundaði aðra íþrótt, en geri það ekki lengur

Stundar þú aðrar íþróttir að staðaldri?

HVERSU OFT 
ER SPILAÐ?

HVER ERU AÐ SPILA?



Table 1

Myndir þú vilja 
velli með fleiri par 
4 og par 5 
brautum?

Já. Frisbígolf ætti 
að vera líkara 
kylfugolfi þar sem 
flestar brautir eru 
par 4 eða lengri.

Já. Ég myndi vilja 
sjá fleiri par 4 og 
par 5, en flestar 
brautir ættu að 
vera par 3.

Nei. Ég vil geta 
komist í púttfæri 
eftir 
upphafskastið.

62 265 68

15,7 67,1 17,2

17%

67%

16%

Já. Frisbígolf ætti að vera líkara kylfugolfi þar sem flestar brautir eru par 4 eða lengri.
Já. Ég myndi vilja sjá fleiri par 4 og par 5, en flestar brautir ættu að vera par 3.
Nei. Ég vil geta komist í púttfæri eftir upphafskastið.

Myndir þú vilja 
velli með fleiri 
par 4 og par 5 

brautum?

Table 1

Ættu mjög stuttar/
auðveldar brautir 
að vera skráða par 
2?

Já Nei Par skiptir mig 
ekki máli hvort 
sem er.

149,0 131,0 115,0

Hlutfall 37,7 33,2 29,1

29%

33%

38%

Já Nei Par skiptir mig ekki máli hvort sem er.

Ættu mjög stuttar/auðveldar brautir 
að vera skráðar par 2?

Table 1

Hversu mikilvægt 
þykir þér skráð 
par brautar?

Ekki mikilvægt. 
Áætlað par 
brautar hefur 
engin áhrif á það 
hvernig ég spila 
hana.

Hóflega mikilvægt. Mjög mikilvægt, 
að vita par brautar 
hefur áhrif á það 
hvernig ég spila 
hana.

78 143 174

Hlutfall 19,7 36,2 44,1

44%

36%

20%

Ekki mikilvægt. Áætlað par brautar hefur engin áhrif á það hvernig ég spila hana.
Hóflega mikilvægt.
Mjög mikilvægt, að vita par brautar hefur áhrif á það hvernig ég spila hana.

Hversu mikilvægt þykir þér skráð par brautar?

Table 1

9 eða 18 brautir? Mér finnst nóg að 
frisbígolfvöllur sé 
9 brautir

Mér finnst að 
frisbígolfvöllur eigi 
helst að vera 18 
brautir

281 114

Hlutfall 71,1 28,9

29%

71%

Mér finnst nóg að frisbígolfvöllur sé 9 brautir
Mér finnst að frisbígolfvöllur eigi helst að vera 18 brautir

9 eða 18 brautir?

Table 1

Hvað spilaðir þú á 
mörgum 
mismunandi 
völlum árið 2018?

0 1 2 3 4 5-9 10+

22 54 62 53 38 92 74

Hlutfall 5,6 13,7 15,7 13,4 9,6 23,3 18,7

19%

23%

10%
13%

16%

14%

6%

0 1 2 3 4 5-9 10+

0,0

6,0

12,0

18,0

24,0

0 1 2 3 4 5-9 10+

18,7

23,3

9,6

13,4

15,7
13,7

5,6

Hvað spilaðir þú á mörgum mismunandi völlum árið 2018?

Table 1

Spilaði á velli utan 
höfuðborgarsvæði
sins

Nei Spilaði á 
Vesturlandi

Spilaði á 
Norðurlandi

Spilaði á 
Austurlandi

Spilaði á 
Suðurlandi

193 338 310 370 251

202 57 85 25 144

Hlutfall 51,1 14,4 21,5 6,3 36,5

28%

5%

17% 11%

39%

Nei Spilaði á Vesturlandi Spilaði á Norðurlandi
Spilaði á Austurlandi Spilaði á Suðurlandi

Spilaðir þú annars staðar en á 
höfuðborgarsvæðinu?

Table 1

Þykir þér ástæða 
til að setja 
strangari reglur 
um tillitsemi og 
umgengni spilara 
á frisbígolfvöllum?

Já Nei

195 200

Hlutfall 49,4 50,6

51% 49%

Já Nei

Þykir þér ástæða til að setja strangari 
reglur um tillitsemi og umgengni spilara á 

frisbígolfvöllum?

Table 1

Hvort er 
mikilvægara: fleiri 
vellir eða betri 
vellir?

Mér finnst þurfa 
að fjölga 
frisbígolfvöllum

Mér finnst þurfa 
að bæta aðstöðu á 
frisbígolfvöllunum

74 321

Hlutfall 18,7 81,3

Án byrjenda 164 28 136

17,1 82,9

81%

19%

Mér finnst þurfa að fjölga frisbígolfvöllum
Mér finnst þurfa að bæta aðstöðu á frisbígolfvöllunum

Hvort er mikilvægara: 
fleiri vellir eða betri vellir?

Table 1

Hversu margir 
frisbígolfvellir eru í 
innan við 30 
mínútna 
akstursfjarlægð 
frá heimili þínu?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+

10 33 40 41 40 35 28 21 11 136

Hlutfall 2,5 8,4 10,1 10,4 10,1 8,9 7,1 5,3 2,8 34,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+

34,4

2,8
5,3

7,1
8,910,110,410,1

8,4

2,5

Hversu margir frisbígolfvellir eru í innan við 30 
mínútna akstursfjarlægð frá heimili þínu?

Table 1

Á hvaða velli þykir 
þér skemmtilegast 
að spila? (336 
svör)

Klambratún Fossvogur Grafarholt Vífilsstaðir Guðmundarlundur Kópavogsdalur Laugardalur Gufunes Seljavöllur Mosfellsbær Breiðholtt Hafnarfjörður Seltjarnarnes

121 87 76 63 60 60 45 43 29 21 16 8 3

Hlutfall 36,0 25,9 22,6 18,8 17,9 17,9 13,4 12,8 8,6 6,3 4,8 2,4 0,9

Á hvaða velli þykir þér skemmtilegast að spila?

Klambratún

Fossvogur

Grafarholt

Vífilsstaðir

Guðmundarlundur

Kópavogsdalur

Laugardalur

Gufunes

Seljavöllur

Mosfellsbær

Breiðholtt

Hafnarfjörður

Seltjarnarnes

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Á hvaða velli þykir þér skemmtilegast að spila?

Table 1

Á hvaða 
frisbígolfvöllum á 
höfuðborgarsvæði
nu spilaðir þú árið 
2018?

Klambratún Fossvogur Laugardalur Kópavogsdalur Grafarholt Gufunes Guðmundarlundur Breiðholtt Vífilsstaðir Seljavöllur Mosfellsbær Hafnarfjörður Seltjarnarnes Engum

295 233 179 174 161 144 135 132 128 117 97 87 69 21

Hlutfall 74,7 59,0 45,3 44,1 40,8 36,5 34,2 33,4 32,4 29,6 24,6 22,0 17,5 5,3

Á hvaða frisbígolfvöllum á höfuðborgarsvæðinu spilaðir þú árið 
2018?

Klambratún

Fossvogur
Laugardalur

Kópavogsdalur

Grafarholt
Gufunes

Guðmundarlundur

Breiðholtt
Vífilsstaðir

Seljavöllur

Mosfellsbær
Hafnarfjörður

Seltjarnarnes

Engum

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Á hvaða frisbígolfvöllum á höfuðborgarsvæðinu 
spilaðir þú árið 2018?

HVAÐ MEÐ VELLINA?  
Aðeins ríflega þriðjungur virðist átta sig 
á að það eru fleiri en 10 vellir í 30 mín 
akstursfjarlægð frá næstum öllum heimilum 
á svæðinu. Flestum þykir mikilvægara að 
bæta aðstöðu á völlunum sem fyrir eru en 
að bæta við völlum og hópurinn skiptist 
til helminga þegar kemur að spurningu 
um tillitsemi og umgengni. Klambratún 
er vinsælasti völlurinn og þar spila flest. 
Höfuðborgarbúar flökkuðu milli valla 
innanbæjar og spiluðu  líka úti á landi. 

HVAR ER HELST SPILAÐ?



Table 1

Æfi pútt Sjaldan eða aldrei Stundum Oft

211 135 43

Hlutfall 53,4 34,2 10,9

11%

35%
54%

Sjaldan eða aldrei Stundum Oft

Æfi pútt

Table 1

Viltu sjá frisbígolf 
breytast úr 
jaðaríþrótt í 
almenna íþrótt?

Já Nei Alveg sama

266 12 117

Hlutfall 67,3 3,0 29,6

30%

3%

67%

Já Nei Alveg sama

Vilt þú sjá frisbígolf breytast úr jaðaríþrótt 
í almenna íþrótt?

Table 1

Æfi teigköst Sjaldan eða aldrei Stundum Oft

237 124 32

Hlutfall 60,0 31,4 8,1

8%

32%

60%

Sjaldan eða aldrei Stundum Oft

Æfi teigköst
Tókst þú þátt í einu eða fleiri mótum árið 2018?

Tókst þú þátt í 
einu eða fleiri 
mótum árið 2018?

Já Nei

98 297

24,8 75,2

75%

25%

Já Nei

Tókst þú þátt í einu eða fleiri 
mótum árið 2018?

Table 1

Hefur þú spilað 
frisbígolf erlendis?

Já Nei

95 300

Hlutfall 24,1 75,9

76%

24%

Já Nei

Hefur þú spilað frisbígolf erlendis?

LEIÐSÖGN OG ÚTBREIÐSLA  
Það er mikill og almennur áhugi á leiðsögn 
eða kennslu af einhverju tagi. Forvitnilega 
hátt hlutfall er tilbúið að greiða fyrir að spila 
á góðum velli. 40-45% æfa sig og fjórðungur 
hefur tekið þátt í móti. Meirihlutinn á of fáa 
diska og gríðarhátt hlutfall hefur gert meira en 
ekki neitt til að breiða út íþróttina.

Table 1

Hvert af eftirtöldu 
gerðir þú til að 
breiða út 
frisbígolfið árið 
2018?

Ekkert af þessu Gaf byrjanda disk 
eða annan búnað

Kynnti frisbígolf 
fyrir einhverjum

Tók þátt í 
samskiptum við 
sveitarfélög/
yfirvöld í því skyni 
að bæta við eða 
viðhalda völlum.

Hélt námskeið 
fyrir byrjendur

Vann við 
uppsetningu á 
nýjum velli eða 
viðhald vallar

Sá um mót eða 
skipulagða keppni

Hannaði 
frisbígolfvöll

84 126 282 17 13 15 31 7

Hlutfall 21,3 31,9 71,4 4,3 3,3 3,8 7,8 1,8

1%5%
3%

2%
3%

49%

22%

15%

Ekkert af þessu
Gaf byrjanda disk eða annan búnað
Kynnti frisbígolf fyrir einhverjum
Tók þátt í samskiptum við sveitarfélög/yfirvöld í því skyni að bæta við eða viðhalda völlum.
Hélt námskeið fyrir byrjendur
Vann við uppsetningu á nýjum velli eða viðhald vallar
Sá um mót eða skipulagða keppni
Hannaði frisbígolfvöll

Hvað af eftirtöldu gerðir þú til að breiða 
út frisbígolfið árið 2018?

Table 1

Hvert af eftirtöldu 
gerðir þú til að 
breiða út 
frisbígolfið árið 
2018?

Ekkert af þessu Gaf byrjanda disk 
eða annan búnað

Kynnti frisbígolf 
fyrir einhverjum

Tók þátt í 
samskiptum við 
sveitarfélög/
yfirvöld í því skyni 
að bæta við eða 
viðhalda völlum.

Hélt námskeið 
fyrir byrjendur

Vann við 
uppsetningu á 
nýjum velli eða 
viðhald vallar

Sá um mót eða 
skipulagða keppni

Hannaði 
frisbígolfvöll

84 126 282 17 13 15 31 7

Hlutfall 21,3 31,9 71,4 4,3 3,3 3,8 7,8 1,8

1%5%
3%

2%
3%

49%

22%

15%

Ekkert af þessu
Gaf byrjanda disk eða annan búnað
Kynnti frisbígolf fyrir einhverjum
Tók þátt í samskiptum við sveitarfélög/yfirvöld í því skyni að bæta við eða viðhalda völlum.
Hélt námskeið fyrir byrjendur
Vann við uppsetningu á nýjum velli eða viðhald vallar
Sá um mót eða skipulagða keppni
Hannaði frisbígolfvöll

Table 1

Ég á O fáa diska Hæfilegan fjölda 
diska

Fleiri diska en ég 
þarf á að halda

215 118 60

Hlutfall 54,4 29,9 15,2

15%

30%

55%

O fáa diska Hæfilegan fjölda diska
Fleiri diska en ég þarf á að halda

Ég á

Table 1

Gjald á 
frisbígolfvöllum

Það á alltaf að 
vera ókeypis að 
spila frisbígolf

Ég væri til í að 
greiða gjald 
(500-1000 kr.) fyrir 
að að spila á 
góðum og vel 
hirtum velli

Ég væri til í að 
greiða árgjald í 
frisbígolfklúbbi 
(30-50 þús. kr.) 
fyrir aðgang að vel 
hirtum velli með 
góðri aðstöðu.

291 172 48

Hlutfall 73,7 43,5 12,2

9%

34%

57%

Það á alltaf að vera ókeypis að spila frisbígolf
Ég væri til í að greiða gjald (500-1000 kr.) fyrir að að spila á góðum og vel hirtum velli
Ég væri til í að greiða árgjald í frisbígolfklúbbi (30-50 þús. kr.) fyrir aðgang að vel hirtum velli með góðri aðstöðu.Gjald á frisbígolfvöllum

Leiðsögn og námskeið



FRISBÍGOLFFÉLAG REYKJAVÍKUR - FGR  

Úr lögum félagsins:

2. gr. 
Tilgangur félagsins er að vinna að framgangi frisbígolfíþróttarinnar, 
einkum í Reykjavík, og uppbyggingu aðstöðu til æfinga, iðkunar og 
keppni í íþróttinni. Félagið stendur fyrir keppni í frisbígolfíþróttinni, 
ýmist á eigin vegum eða í samstarfi við aðra. Félagið leiti samstarfs við 
önnur íþróttafélög, borgaryfirvöld og íþróttahreyfinguna um aðstöðu og 
aðkomu að skipulögðu æskulýðs- og íþróttastarfi með það fyrir augum 
að auka möguleika barna, unglinga og fullorðinna til æfinga og iðkunar 
íþróttarinnar allan ársins hring.

3. gr.
Tilgangi sínum hyggst félagið ná með samstarfi við borgaryfirvöld, 
hagsmunasamtök íþróttahreyfingarinnar, önnur íþróttafélög og 
frisbígolfiðkendur.

4. gr. 
Öllum unnendum frisbígolfíþróttarinnar er heimil aðild að félaginu, enda 
séu þau samþykk tilgangi þess.
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