
Frisbeegolfin Euroopan mestari ja DiscGolfArena -uutuuskonsepti SGGF -messuilla! 

Frisbeegolf on ollut jo vuosia suomalaisten liikuntapäättäjien ja -harrastajien huulilla. Tuo Suomen 

nopeimmin kasvava laji pitää sisällään yli 100000 harrastajaa, sekä lähes 600 pelipaikkaa Suomessa. 

Frisbeegolfin menetystekijöitä ovat aloittamisen matala kynnys, sekä lajin näyttävyys. 

SGGF -messuilla frisbeegolfin Euroopan mestari Leo Piironen esittelee lajia, sekä yrittää rikkoa 

puttaamisen maailmanennätyksen! Kuinka monta heittoa Leo saa kymmenen metrin etäisyydeltä 

yhdessä minuutissa onnistuneesti koriin. Leo voitti viime vuonna Oulussa käydyt Euroopan 

mestaruuskilpailut, ja on siten yksi menestyneimmistä frisbeegolfaajista Suomessa. Hänellä on 

hallussaan myös puttaamisen aiempi ennätys, jonka tosin saksalainen Simon Lizotte on kertaalleen 

päihittänyt. Tällä kertaa messuilla on tarkoitus ottaa valtikka takaisin Leolle. 

DiscGolfArena – frisbeegolfia missä tahansa 

DiscGolfPark® on maailman suosituin frisbeegolfratakonsepti. Suomessakin niitä on jo satoja, ja joka 

vuosi rakennetaan lisää. Haastavin asia frisbeegolfin harrastamiselle on tyypillisesti turvalliset ja 

saavutettavat alueet, joihin frisbeegolfrata voidaan sijoittaa.  

Useat koulut haluaisivat saada frisbeegolfin osaksi liikuntatoimintaansa, sillä todistetusti frisbeegolf 

liikuttaa ihmisiä, jotka eivät muuten innostu liikunnasta. Tähän tarpeeseen kehitimme uuden konseptin 

– DiscGolfArenan. DiscGolfArena on korista ja merkityistä puttipaikoista koostuva tuotekokonaisuus, 

joka voidaan sijoittaa turvallisesti vain 400 neliömetrin alueelle. Peliin kuuluu muutamat ohjeet, mutta 

lopulta vain harrastajien mielikuvitus on rajana pelien kehittämisessä! 

DiscGolfArenan etu on helppo sijoitettavuus ja edullinen hinta. Konsepti voidaan sijoittaa koulujen 

pihoille, frisbeegolfradoille, puistoihin, tai jopa kauppakeskuksiin. Se on hauska ajanviettopaikka kenelle 

tahansa.  

DiscGolfArena löytyy A-hallista Sportec 2017 lajinäytösalueelta ja yrityksemme messuosasto A931 

sijaitsee lajinäytösalueen välittömässä läheisyydessä. 

 

Lajinäytösalueella järjestämme ohjelmaa alla olevan aikataulun mukaan: 

Torstai 16.3 

Klo 11.00                           Leo Piirosen puttikoulu 

Klo 12.00                           Lajiesittely / DiscGolfArena 

Klo 13.00                           Puttikoulu 
Klo 14.00                           Lajiesittely / DiscGolfArena 

Klo 15.00                           ME-yritys / Leo Piironen 

Klo 16.00                           Leo Piirosen puttikoulu 
 
Perjantai 17.3 

Klo 10.00                           Leo Piirosen puttikoulu 

Klo 11.00                           Lajiesittely / DiscGolfArena 
Klo 12.00                           Leo Piirosen Puttikoulu 

Klo 13.00                           ME-yritys / Leo Piironen 

Klo 14.00                           Lajiesittely / DiscGolfArena 

Klo 15.00                           Leo Piirosen puttikoulu 


