
Starter-setti sisältää seuraavat kiekot: 

• Viking Discs GROUND RUNE X 2 

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 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 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 BARBARIAN 

o Tyyppi: Vakaa väylädraiveri (Stable fairway driver) 

Nopeus 7 | Liito 5 | Vakaus 0 | Feidi 2 

Vakaa väylä draiveri. Barbarian tulee olemaan erittäin hyvä lisä Viking Discs 
kiekkovalikoimaan. Barbarian lentorata on hyvinkin varma, lennon alussa 
Barbarian kulkee hetken suoraa, jonka jälkeen feidi tulee vahvasti esiin. 
Tällaiset kiekot ovat todella suosittuja, koska niiden lentorataa on helppo 
muokata ja helppo arvioida. Aina metsäisiltä radoilta avoimen kentän 
harjoituksiin Barbaari on loistava valinta! 



• 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 STORM 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 STORM ODIN 

o Tyyppi: Pituusdraiveri (Distance driver) 

Nopeus 12 | Liito 5 | Vakaus 0-1 | Feidi 3 

Odin on Viking Discsin kauan odotettu uutuus, joka on vihdoin saapunut 
valikoimaan! Sopivan vakaa ja liitävä 12 nopeuksinen kiekko täydentää 
erinomaisesti Viking Discsin draiveri-valikoimaa. Odin lentää suoraan ja sen 
vahva feidi puree lentoradan lopussa, varmistaen, että kiekko laskeutuu juuri 
sinne mihin sen halusit. 

 


