
                           

DISCGOLF BANE I ENGESVANG 
 

23/10 2015 åbnede vi en 9 huls DiscGolf bane i Engesvang. Banen ligger ved fodboldbanerne i 

Engesvang.  Her kan alle komme og prøve banen af. 

Vil man spille på banen uden for skolens og EB’s regi og ønsker at støtte arbejdet, kan man købe 

sin egen Fundraiser disc for kr. 120,- Der vil være rabat hvis man købe flere, enten via EB (se under 

Engesvangboldklub.dk) eller via Kenneth fra Skolen/DUF’en. Der vil også være scorekorts til banen. 

De vil blive hængt op ved hallen. HUSK man skal selv medbringe blyant eller pen til at skrive scores 

med. 

De første spadestik til banen stammer fra Vision Engesvang 2020, hvor der blev brainstormet på 

en masse ideer for Engesvang. En af ideerne var en DiscGolf bane, som Charlotte Lindved har taget 

initiativ til og har været tovholder på. Hun kontaktede forskellige folk i byen, som også var med til 

at få lavet vores multibane ved skolen. Det er Ungdomsskolen, DUF’en/Skolen og Engesvang 

Boldklubs Forretningsudvalg. Herefter har der været en arbejdsgruppe, der sammen med Mikael 

Birkelund (lokal Danmarksmester i DiscGolf) har skullet skaffe penge og arbejdskraft/maskiner til 

at få lavet banen og få indkøbt diverse materialer.  En stor tak skal lyde til vores lokale 

erhvervsfolk/foreninger, Auto Mesteren v/Allan Hansen, Malerfirmaet Jørn Andersen og Sønner, 

www. Jorgenskov.dk, Amazing og EB Motion, som har gjort det muligt at få banen opført. 

Derudover har vi fået midler fra Ikast-Brande Kommunes Sundhedspulje og Den Jyske Sparekasse, 

der har givet penge til aktiviteter, så alle kan bruge banen uden at være medlem af nogen 

forening. Derfor også en stor tak til dem. 

Køb af Fundraiser Disc: Overfør beløb til Engesvang Boldklub på nedenstående kontonr, og 

afhent disc i Engesvanghallens cafeteria ved fremvisning af kvittering. 

Priser: 1 stk Disc: kr. 120,-  3 stk: kr. 325,- 4 stk: kr. 400,- 

Konto: 0871   0460009375 
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