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Behovet av en ny discgolfbana i Malmö!

Initiativ, beskrivning
Hej Malmö kommun!
I Malmö så finns det i nuläget två stycken banor Bulltofta DGB (18 korgar) och Sibbarp DGB (9 korgar).
Nu ser jag behovet av ytterligare en bana för att tillfredsställa det ökade intresset.
Under året 2020 har jag sett en explosionsartad utveckling av discgolfen, se följande statistik från udisc (den
populäraste discgolf-appen) som visar antalet rundor registrerade mellan åren 2017 till 2020.
Bulltofta:
2017: 1139 rundor
2018: 2652 rundor
2019: 3905 rundor
2020: 13570 rundor!! (ökning på 347%) från förra året
Sibbarp:
2017: 154 rundor
2018: 424 rundor
2019: 956 rundor
2020: 3547 rundor!! (ökning på 371%) från förra året
Det ska tilläggas att det i snitt går 3 personer tillsammans på varje runda och många som inte använder appen.
I kort så ser jag att discgolfen växer så det knakar. De som spelar på banorna är elitspelare, motionärer och
barnfamiljer. Kompisgäng eller after works på fredagkvällarna, pensionärer som spelar på vardagarna och
ungdomar som kan spela i flera timmar.
Varför har sporten blivit så populär?
Jo discgolfen är en utmanande, kul, lättillgänglig och billig motionssport som passar alla. På alla banor får man
spela gratis och det enda som behövs är en frisbee.
Jag är självklart glad över det ökande intresset men jag märker behovet av en ny 18 korgs bana. Redan nu under
lågsäsongen är det köer vid bra väder och som det ser ut just nu så lär det bli högt tryck under sommaren, då
jag vet att intresset är som störst.
Från mitt perspektiv behöver man avlasta Sibbarp och Bulltofta från det höga tryck som har skapats under året
2020. Ser man på totalt antalet banor i Sverige (uppskattningsvis 500 stycken) så står Malmö för två av dessa.
Jämförelsevis med Göteborg (~13st) och Stockholm (~27st).
Varför bör Malmö kommun vara med och bygga en ny discgolfbana?
1. Motion, det är en enkel och tillgänglig motionsform som passar alla, fattig som rik, ung som gammal.
2. Hälsa, det finns mängder av forskningsartiklar som visar hur stressnivåerna snabbt sjunker av en stund i
parker eller skogar. Detta är ett effektivt redskap att få folk till naturen.
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3. Integration, genom att anlägga en bana i tex Lindängenlund kommer man locka dit invånare från andra delar
av Malmö. Dessutom kommer de som bor i området och upptäcker sporten åka till andra banor. Speciellt under
Covid kommer säkert skolor ha idrott på en lokal bana.
4. Billig, en bana är billig att anlägga och på områden där man redan klipper gräset är underhållskostnaden
marginell.
5. Väcka nytt liv med byggnader som börjar förfalla, ett exempel är grodans hus i käglinge parken som kan få nytt
liv av discgolfen.
Jag hoppas det låter intressant och ser fram emot att höra ifrån er.
Med vänliga hälsningar
Kim
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Sammanfattning
Antal kommentarer:

Antal ja röster:

0

100

Antal delningar röster:
0

Klassificera initiativ till nämnd vid granskning:

Klassificera initiativ till nämnd efter beslut:

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden

Initiativet ska vara aktivt t.o.m:
22-02-16

Kommentar från moderatorn:

Sida 3 av 3
2021-02-17

