
Tip 13 om Ultimate 
 

  1 x 2 
1 Årstal for spillets 

opfindelse 
1968 1978 1988 

2 I hvilket land blev ultimate 
spillet første gang 

Canada England USA 

3 Ultimate spilles med en 
frisbee, men stammer 
ideen til udviklingen af 
dette legetøj fra 

Kast med 
tærteforme i blik 
fra æblekager 

Kast med 
tallerkner på en 
burgerrestaurant  

Kast med låg fra 
plastikspande, der 
havde været 
hestefoder i 

4 Navnet ultimate blev givet 
til spillet fordi 

Fordi det spilles 
med frisbeetypen 
”Ultrastar” 

Sporten er meget 
fysisk krævende 

Det var forsøget på 
at opfinde den 
ultimative 
holdsport 

5 I Danmark har spillet været 
spillet siden 

1995 1986 1979 

6 Antallet af danske klubber, 
der spiller ultimate er i 
2016 

5 13 21 

7 De danske klubber er 
organiseret under 

DUFF (Danske 
Ultimate Frisbee 
Foreninger) 

DFSU (Dansk 
Frisbee Sport 
Union) 

DFU (Danmarks 
Frisbee Union) 

8 Hvert år dyster 
gymnasieelever i 
gymnasieDM i ultimate, i 
2016 deltog 

32 hold 44 hold 56 hold 

9 Danmark deltog i EM i 
Ultimate i 2015 og fik 
følgende placering med 
herreholdet 

Nr. 9 Nr. 16 Nr. 2 

10 Den vigtigste regel i 
ultimate er reglen om 
fairplay, hedder den 

”The rule of 
fairmindness”  

”Spirit of the 
game” 

”The game of 
fairplay” 

11 Hvilket land fik guld i alle 5 
divisioner til VM i 2016? 

USA Canada Australien 

12 Om vinteren når det er for 
koldt at spille udenfor, 
laver de danske klubber 
følgende  

Holder vinterpause Spiller indendørs 
ultimate 

Bruger tiden på 
styrke- og 
konditionstræning  

13 En officiel frisbee til 
ultimate vejer 

110 gr. 175 gr.  250 gr. 
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