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ANVISNING

26.1.2021

Frisbeegolftjänstens säkerhet
Frisbeegolfens popularitet har vuxit avsevärt i Finland och grenen har utvecklats från parksport till en
idrottsgren med uppskattningsvis ca. 49 000 aktiva utövare i veckan bland den vuxna befolkningen [1]. År 2010
fanns det cirka 190 frisbeegolfbanor i Finland. I dag finns det redan omkring 800 permanenta banor, samt
ytterligare några hundra anspråkslösare hobbyplatser.
Grenens tillväxt och utveckling förutsätter att man i allt större omfattning hanterar säkerhetsfrågor som berör
tjänsten. Denna anvisning beskriver de viktigaste säkerhetsfrågorna i frisbeegolftjänsten.
Frisbeegolf är en konsumenttjänst vars säkerhet regleras av konsumentsäkerhetslagen (920/2011). I lagen
föreskrivs skyldigheter rörande ägar av banområden, bankonstruktörer, byggare och operatörer. Säkerhetsoch kemikalieverket Tukes övervakar konsumenttjänsters säkerhet.
•

Faror som uppstår till följd av frisbeegolftjänster ska identifieras och åtgärder vidtas för att förhindra
farosituationer. Områdets ägaren, konstruktör, byggare och operatör ansvarar för tjänstens säkerhet.
På kundens ansvar står att handla i enlighet med banspecifika anvisningar och regler, att ta hänsyn till
andra personer som rör sig på banområdet och rapportera eventuella brister som de upptäckt till
banans operatör.
Frisbeegolf får inte utgöra en fara för någons säkerhet.

•

Banans användare ska ha tillgång till säkerhetsrelevant information, såsom bankartor, tjänstens regler
och anvisningar samt nödvändiga varningar.

•

Frisbeegolf är ofta en del av en större servicehelhet, såsom ett parkområde med lekplatser,
friluftsstråk, badstränder och spelområden. I detta fall måste frisbeegolfbanan beaktas i ett
säkerhetsdokument om servicehelheten i fråga. Det lönar sig att utarbeta säkerhetsdokumentet redan
i tjänstens planeringsskede. Säkerhetsdokumentet är tjänsteleverantörens skriftliga beskrivning över
hur tjänstens säkerhet är organiserad.

•

Olycksbokföring är en väsentlig del av konsumentsäkerhetslagens omsorgsplikt. Genom att övervaka
olyckor kan banans operatör identifiera faror, utveckla tjänstens säkerhet och i fortsättningen
förhindra att olyckor inträffar.
Tjänsteleverantören måste anmäla allvarliga eller upprepade olyckor samt avvikande
säkerhetssituationer till Tukes. På Tukes webbplats beskrivs när och hur anmälan ska göras.

Delat säkerhetsansvar
Olika parter kan ansvara för servicemiljön och för genomförandet av tjänsten. Kommunen äger till exempel
marken, medan föreningen ansvarar för tillhandahållandet och underhållet av tjänsten. Säkerhetsplaneringen
ska göras i samarbete mellan parterna. Alla parter bör ha en klar uppfattning om säkerhetsfrågor och
ansvarsområden i anslutning till tjänsten. Detta underlättas genom ett skriftligt avtal, ett tydligt
ansvarsfördelningsschema och ett fungerande samarbete mellan de olika berörda parterna.
[1] Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018 -tutkimus; Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus,
2019.
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För att främja säkerheten, observera följande:
1. Vid val av banområde måste hänsyn tas till andra tjänster och aktiviteter i området, såsom
idrottsplaner, skolgårdar och olika trafikleder med parkeringsområden.
2. Hörnstenarna för säkerhetsplanering av rutterna är kastriktningar, säkerhetsavstånd, sikt från banans
startpunkt samt rutters och andra övergångars tillgänglighet. Vägbanor, stenbrott, klippor och
vattendrag måste beaktas.
3. Kontrollera att nödvändig information (banans adress och positioneringsuppgifter, kontaktuppgifter
till banans operatör, bankartan, regler, anvisningar, nödvändiga varningar) finns tillgängliga för
användarna. Tydlig vägledning garanterar en säker bana. Bankartan hjälper spelaren att förstå
placeringen av andra funktioner och byggnader. Utgångspunkten för varje led måste ha en egen skylt
som ger information om leden och eventuella varningar.
4. Förändringar på banans område måste reageras på. Nya stigar kan eventuellt bildas på banområdet
och parkeringsplatser och rekreationsområden kan byggas. Därtill kan antalet spelare öka betydligt.
Områdets utveckling och de förändringar som äger rum på området skall övervakas, och om
nödvändigt skall banan anpassas så att den återspeglar de nya förhållandena.
I detta fall återgås alltid till punkt 2.

Denna guide har utarbetats av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes i samarbete med Finlands
frisbeegolfförbund rf och Spin18 Oy.
Webbplatser:
https://tukes.fi/sv/produkter-och-tjanster/konsumenttjanster
• Säkerhets- och kemikalieverkets webbplats om tjänsternas säkerhet
www.frisbeegolfliitto.fi
• Finlands nationella grenförbunds webbplats
www.frisbeegolfradat.fi
• Grenspecifik webbplats i regi av Spin18 Oy
www.pdga.com
• Grenens internationella takorganisations Professional Disc Golf Associations webbplats

