
Forslag om benyttelse af Eskelunden til discgolfbane 

Aarhus Kommune planlægger at bruge Eskelunden til et bynært eventområde samt et rekreativt 

naturområde. Events skal vi ikke gøre os kloge på – til gengæld giver vi gerne vores besyv ift. muligheden 

for at sætte Eskelunden i spil, som et naturområde, der kan bruges af Aarhusianerne til at få frisk luft, 

motion og ro fra det travle byliv. Det mener vi nemlig, at en discgolfbane vil bidrage til. 

I Aarhus kommune er der en smuk discgolfbane i Tilst, som dog kræver gode cykelben, hvis man bor nær 

centrum. Alligevel er banen velbesøgt og skyld i at mange Aarhusianere benytter en del af Aarhus, de ellers 

ikke ville finde til. Derudover er der banen ved det gamle Psykiatriske hospital i Risskov. Har man haft 

fornøjelsen af at besøge banen en solrig aften eller weekend har man ikke kunnet undgå at spille i kø pga. 

banens store popularitet. Desværre blev banen frasolgt til Grundejerforeningen Bindesbøll i 2018 og siden 

da har flere af banens hullers originale design måttet droppes for at gøre plads til nybyggeri. Det har 

efterladt et tomrum for de Aarhusianske discgolfspillere. 

Men hvorfor skal kommunen bruge penge på en discgolfbane? 

Discgolf er ’menigmands’ svar på golf. Her er plads til alle, og sporten kan dyrkes uanset, om man er ung 

eller ældre. Discgolf kræver ikke, at man betaler et månedligt kontingent, eller at man møder op til 

udvalgte træningstider. Det kræver blot en eller flere discs/frisbees – de kan enten købes (man kan få én 

disc for under 100 kr eller et begyndersæt for et par hundrede kroner) eller Aarhus kunne lave en 

udlejningsaftale, fx på Viby bibliotek (lignende aftaler har fx Skanderborg Kommune). Discgolf er samtidig 

en fantastisk måde at komme udenfor, bevæge sig og lave noget socialt sammen. Sporten er designet, så 

alle kan være med, og man kan sagtens konkurrere, selvom man er på forskellige niveauer. 

Lignende projekter i andre øst- og midtjyske kommuner 

Men hvordan skal en discgolfbane gå hånd i hånd med et område, der også skal bruges til Northside? For 

svar på spørgsmålet behøver man ikke kigge længere end til Skanderborg. I Dyrehaven er der nemlig bygget 

en discgolfbane, der i mange år har haft 9 huller og snart åbner op for 18 huller i alt. Under Smukfest 

nedtages kurve og øvrige dele af banen, så de ikke kommer til skade under festivalen, og når festivalen er 

ovre, sættes banen op igen. 

I Silkeborg kommune bygges der netop nu i et samarbejde mellem kommunen og Søhøjlandets Discgolf 

Klub en bane i cykelafstand fra Silkeborgs centrum. 

I Aarhus er vi desuden så heldige at have lidt af en kapacitet indenfor discgolfsporten i form af 

virksomheden GbaseSport. Det var blandt andet GbaseSport, der i sin tid anlagde banen i Risskov, og 

firmaet har også leveret kurve til og fungeret som konsulenter på banen i Skanderborg. 

Fælles for de ovennævnte discgolfbaner er, at banerne indgår som en del af en helhed i et park- og/eller 

naturområde, hvor der både er plads til discgolfspillere, løbere, folk der går en tur og så videre. Derfor ser vi 

muligheden for at anlægge en discgolfbane på Eskelund, som en oplagt mulighed for at bruge Eskelunden 

som et rekreativt naturområde. 
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