
Ground-setti sisältää seuraavat kiekot:  

• Viking Discs Ground Rune 

o Tyyppi: Putteri (Straight putt & approach) 

Nopeus 2 | Liito 4 | Vakaus 0 | Feidi 0 

Uniikki muotoilu tekee tästä kiekosta todella miellyttävän! Matalan profiilin, 
hitaan nopeuden ja minimaalisen beadin ansiosta opit käyttämään tätä 
putteria nopeasti. Beadin ansiosta lentorata pysyy muuttumattomana 
kauemmin. Rune pitää hyvin kulmat mihin se heitetään ja mahdollistaa paljon 
erilaisia heittoja. Rune on myös hyvä valinta puttaamiseen, vakautta löytyy 
sen verran että lentorata on helppo arvioida tuulisillakin olosuhteilla. 

• Viking Discs Ground Knife 

o Tyyppi: Putteri (Stable putt & approach) 

Nopeus 2 | Liito 3 | Vakaus 0 | Feidi 2 

Monitoimiputteri, joka kestää voimakastakin heittoa! Rimmi on muotoiltu 
suosimaan sekä voimaotetta että tarkkuusotetta. Knifessa on pyöristetyt 
reunat ilman beadia ja hyvä ote löytyy helposti. Pidemmätkin avaukset ja 
lähestymiset onnistuvat hyvin Knifella. Lentorata on suora ja lopussa tulee 
hyvä eteenpäin vievä feidi. Tästä putterista löydät itsellesi hyvän kiekon 
lähestymisiin ja avauksiin! 

• Viking Discs Ground Axe  

o Tyyppi: Lähestymiskiekko (Stable mid-range) 

Nopeus 4 | Liito 3 | Vakaus 0 | Feidi 1 

Lähestymiskiekko, jonka lentorata muistuttaa todella paljon putteria. 
Korkeammat nopeus- ja liito-ominaisuudet kantavat Axen puttereitasi 
pidemmälle. Lentorata on suora ja vakaa varmalla loppufeidillä. Profiililtaan 
kiekko on matala mutta silti hieman kuvukas, joten siitä saa hyvän otteen. 
Axe soveltuu hyvin tuulisiin olosuhteisiin ja keskipitkän matkan heittoihin, 
joissa vaaditaan tarkkuutta. 

• Viking Discs Ground Warrior 

o Tyyppi: Lähestymiskiekko (Stable mid-range) 

Nopeus 4 | Liito 4 | Vakaus 0 | Feidi 2 

Tehokas täsmäase lähestymisiin. Kannattaa varustautua ainakin yhdellä, kun 
lähdet kierrokselle! Nordic Warrior kestää voimakastakin heittoa ja 
lentoradan lopussa kiekko feidaa varmasti. Kiekko on ylivakaa, mutta liitoa ja 
nopeutta löytyy myös pitkiin heittoihin. Nordic Warrior soveltuu parhaiten 
isoihin hyzer-heittoihin ja tuulisiin olosuhteisiin. Kiekko sopii hyvin niin rysty- 
kuin kämmenotteellekin. 



• Viking Discs Ground Ragnarok 

o Tyyppi: Draiveri (Distance driver) 

Nopeus 11 | Liito 5 | Vakaus -1 | Feidi 2 

Pitkät ylikääntävät heitot, jotka palauttavat lentoradan lopussa ovat näyttäviä! 
Monet pelaajat löytävät tästä kiekosta monipuolisen työkalun erilaisiin 
tilanteisiin. Kiekon lähtökulmaa muuttamalla pystyt muokkaamaan lentoradan 
sopivaksi tiukkoihinkin väyliin. Aloittelijoille tämä kiekko soveltuu hyvin 
maksimipituuden tavoitteluun. Ragnarok on leveäreunainen draiveri, josta 
saa hyvän otteen. Loistava valinta ensimmäiseksi nopeaksi kiekoksi! 

• Viking Discs Ground Cosmos 

o Tyyppi: Draiveri (Fairway driver) 

Nopeus 7 | Liito 5 | Vakaus 0 | Feidi 1 

Suoralentoinen väylädraiveri tarkkuutta vaativiin heittoihin. Cosmos lentää 
pitkälle ja hallitusti. Suunniteltu niin, että aloittelevammatkin pelaajat saavat 
kiekon lentämään suoraan ja lopullinen feidin määrä riippuu heittäjän tyylistä 
ja voimasta. Cosmos soveltuu hyvin kapeisiin väyliin ja tiukkoihin väleihin. 
Itseluottamuksella ja oikeilla työkaluilla onnistut vaikeissakin avauksissa ja 
parannat tulostasi. 

• Viking Discs Ground Berserker 

o Tyyppi: Draiveri (Understable driver) 

Nopeus 10 | Liito 5 | Vakaus -3 | Feidi 2 

Pitkät anhyzer-avaukset ja rollerit on helppo hallita tällä kontrollidraiverilla. 
Alivakaan lentoradan avulla aloittelijatkin pystyvät tekemään pitkiä yli 
kääntäviä heittoja, jotka palauttavat lopussa. Kiekolla onnistuvat myös 
hyzerflip-heitot maksimipituuden tavoitteluun. Toteuta pituusheiton 
tekniikkaharjoittelu Berserkerillä ja huomaat eron! 

• Viking Discs Ground Thunder God Thor 

o Tyyppi: Draiveri (Fast long range driver) 

Nopeus 14 | Liito 5 | Vakaus 0 | Feidi 2 

Nopea ja ylivakaa kiekko tuulisiin keleihin ja vaihtuviin olosuhteisiin. Voit 
luottaa Thunder God Thorin voimaan feidata! Kovakätisten kämmenheittäjien 
unelma pituuskiekoksi, liitää mutta ei käännä yli. Thor on tarkka hyzer-
heitoissa ja anhyzer kulmassa lentää pitkälle suoraan ja lentoradan lopussa 
feidaa. Leveästä reunasta saa hyvän otteen, jolla maksimoit 
voimanvälityksen. Thorissa on voimaa! 

 


