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Hej!
Jag heter Mattias Törn-Åhlén, jag är närmare 30 år gammal och jag flyttade från Sundsvall till Härnösand 2010
för att studera på universitetet. Efter utbildningen blev jag kvar i Härnösand och arbetar idag som tjänsteman
på en av de statliga myndigheter som finns i staden. Jag tycker att Härnösand är en fantastisk stad, i synnerhet
på sommarhalvåret och jag vill bo kvar här så länge jag har möjlighet. Ett av mina absolut största intressen i
livet är att utöva sporten discgolf vilket jag, på motionsnivå, gjort sedan jag var cirka tio år gammal.
Under min semester denna sommar har jag rest runt i landet för att prova landets utbud av discgolfbanor. Det
man kan konstatera efter denna resa är att discgolfbanan i Härnösand har mycket som skulle kunna förbättras.
Jag läste i allehanda 2014-08-07 (http://www.allehanda.se/angermanland/harnosand/har-byggs-nyaskateparken) om att ett medborgarförslag skickades in för tre år sedan och som nu resulterat i byggandet av en
skate- och BMXpark. Något som jag tycker är väldigt roligt. Bra initiativ av förslagets författare och väldigt bra
gjort av kommunen att gå med på förslaget. Dessvärre inkräktar den nya parken på den nuvarande
discgolfbanans område.
Vad är discgolf?
Discgolf är en snabbt växande, lättillgänglig och billig sport som passar människor i alla åldrar. Liksom sin
föregångare golfen (eller bollgolfen som vi discgolfutövare kallar den) handlar sporten om att ta sig från
utkastplatsen till korgen/hålet på så få kast som möjligt. Idag har sporten cirka 25.000 utövare i Sverige och
den växer lavinartat. Den 22 juli 2014 gjorde P3 ett kortare reportage om sporten som jag varmt
rekommenderar att ni lyssnar på (8 minuter och 41 sekunder och som går att lyssna på här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5919563). Där pratar de om vad sporten är
för något och hur stor den är på väg att bli. Även Aftonbladet skrev (2014-07-16) om sporten och dess framtida
utvecklingspotential (http://www.aftonbladet.se/sportbladet/golf/article19233322.ab).
Idag finns det en discgolfbana bakom landsarkivet vid Rosenbäcken. Tyvärr är banan byggd på en för liten yta.
Det finns 18 hål men bara tolv korgar. Det innebär att de flesta korgar har två olika utkast vilket medför att vissa
hål inte kan nyttjas samtidigt som andra. Dessutom är man i skrivande stund i full gång med att bygga en
skatepark mitt på discgolfbanan vilket inte direkt främjar discgolfen.
I Härnösand har vi nöjet att ha många duktiga utövare som skördar framgångar i såväl Sverige som
internationellt (se Härnösand discgolfklubbs hemsida http://www3.idrottonline.se/HarnosandsDGC-Frisbee/).
Värda att nämnas är exempelvis de unga talangerna Kaj Larsson och Anton Lindh som genom sitt fantastiska
spelande bidrar till att märka ut Härnösand på discgolfens Sverige- och världskarta och detta för att bara
nämna två. Det finns många andra mycket mycket duktiga discgolfutövare i Härnösand.
Discgolfen i Sverige har legat på andra plats i världen (efter USA) när det kommer till internationella
framgångar men har nu tappat till tredje plats till förmån för Finland som har gått om och där sporten
fullkomligen exploderat de senaste åren. Där är de nu är cirka 100.000 utövare.
Varför behöver Härnösand en ny discgolfbana?
Därför att området den nuvarande banan ligger på är alldeles för litet och som nu har blivit ännu mindre på
grund av den nya skate- och BMXparken. Detta i relation till att allt fler får upp ögonen för sporten.
Vad behövs för att göra banan?
Det optimala och det jag drömmer om att en dag får se är en fin och välskött 18-håls bana med stor variation av
hål/banor av god kvalité som främjar kreativiteten hos spelaren. Där har vi mycket att lära av exempelvis
Skellefteås discgolfbana Discgolfterminalen som har välskötta gräsmattor och hål som går i såväl skog som
park. Jag skulle vilja se att det byggdes en 18-hålsbana samt gärna en kortare och enklare 9-hålsbana för barn
och nybörjare i anslutning till 18-hålsbanan. Även fem-sex stycken riktigt långa och svåra hål för proffsen att
träna på, ett övningsfält
motsvarande golfens "driving range"/ranch. Vid varje utkast skulle det finnas en bänk samt en bild och
beskrivning av det aktuella hålet samt att det vid korgen skulle finnas riktningsanvisningar mot nästa hål/utkast
som ska ligga i närheten av det föregående. Jag önskar även ett klubbhus med el, toalett, en kiosk med ett
mindre utbud av godis och läsk, kaffe och kanske mackor för att fylla på energi mellan rundorna samt en liten
shop där man bland annat kan köpa golfdiscar (gärna av
det svenska märket Latitude 64 för att främja det enda svenska discmärket på marknaden) och annan
discgolfutrustning. Utöver detta hade jag önskat en grillplats utanför klubbstugan med bänkar och bord, en
vattenkran där man kan fylla på dricksvatten vid första utkastet och ytterligare en kran/vattenpump någonstans
mellan hål 9-10 så man kan fylla på vattenflaskan under rundan. En anslagstavla i anslutning till klubbhuset
vore också bra så att nya spelare kan få en överblick över hur banan ser ut i sin helhet, hur långa hålen är och
vad banans par är samt anslag för tävlingar etc. Man skulle kunna ta ut en mindre dygnsavgift för folk som vill
spela på banan samt även sälja säsongskort/medlemskap i Härnösands Discgolf Klubb. Min önskan är att det
ska bli en samlingspunkt dit hela familjer åker för att umgås och ha roligt. Det hade också varit bra om det
fanns möjlighet för intresserade nybörjare att kunna hyra discar i shoppen för att kunna prova på sporten.
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Området som behövs för detta skulle behöva vara MINST det två-dubbla vad det är vid Rosenbäcken idag.
Optimalt hade varit att ha ett så stort område som möjligt med blandad skog och öppen mark, med vattenhinder
samt höjdskillnader. Ett område utan korsande vägar eller andra aktiviteter som inkräktar på banorna. När
banan väl är anlagd är gräsklippning en till två
gånger i veckan det enda underhållet som behövs (om banan får vara fri från sabotage det vill säga). Kanske
att man en gång per år även rensar sly och dylikt vilket skulle kunna ske med hjälp av eldsjälar från trakten.
Jag ska erkänna att jag har lite dålig koll på markerna runt om staden och vad som tillhör kommunen men
önskvärt hade varit om banan kunde ligga på Härnön. Finns det inte plats på Härnön kanske andra bra
områden skulle kunna vara vid norra eller södra utfarterna ur stan eller på fastlandet ovanför Haga.
Se följande länk för övrig information om vilka kriterier som krävs för att uppnå en högkvalitativ bana. Länken
visar också vad den nuvarande banan lever upp till. http://www.discgolfguide.se/klass/kristinaskolanklass.html
Vilka positiva effekter har discgolfen?
En av de positiva effekterna är att det skulle generera några extra sommarjobbstillfällen för ungdomar som
skulle kunna arbeta i kiosken/klubbhuset. Man skulle få fler att börja intressera sig för sporten och kanske
skulle det, liksom andra idrotter, vara en del i att hålla ungdomarna borta från alkohol och droger. Skulle banan
göras så som beskrivet i ovanstående stycke skulle den kunna platsa som ett stopp på Europatouren där
världens bästa discgolfspelare deltar. Den skulle också bli en given del i SM-tävlingar och Norrlandstouren och
kanske även vara med i den nya satsningen SM-veckan som sänds i SVT och som nästa år kommer att hållas i
Sundsvall, om nu Härnösand har liknande ambitioner. Med en hög kvalité skulle banan locka människor från
hela riket och säkerligen också från övriga norden då det idag tyvärr bara finns två banor i Sverige som lever
upp till denna kvalité, en i Stockholm (Järva Discgolfpark) och en i Skellefteå (Discgolfterminalen). Dessa banor
är också de enda i Sverige som är betalbanor. Behöver jag tillägga att de på grund av sina fina kvaliteter är
omåttligt populära att spela på?
Om några år, om sporten fortsätter att utvecklas som den gör just nu, skulle man med en sådan typ av bana
kanske till och med kunna utveckla ett discgolfgymnasium i staden vilket på allvar skulle göra Härnösand till
den mest framstående staden i Sverige inom sporten. Tänk vad detta då skulle kunna bidra med, både
befolkningsmässigt men framförallt turistmässigt! Härnösand skulle kunna bli ett discgolfens Mekka i Sverige
om vi bara vågar satsa. Vågar vi vara pionjärer inom en sport som funnits sedan 60-talet men som först nu på
allvar håller på att bli den nya trenden? Jag hoppas att min entusiasm smittar av sig och att ni förstår hur
otroligt bra detta skulle kunna bli. Det handlar bara om att våga och att inte göra något halvdant.
Med vänlig hälsning
Mattias Törn-Åhlén
mattias.toern@gmail.com

Jag godkänner att de uppgifter som jag har angivit publiceras i kallelser och protokoll på Härnösands kommuns
hemsida i samband med att förslaget behandlas
Ja
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