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Intro: 

Glass Blown Open er verdens største diskgolfturnering.  

Med 1600 spillere er den en diskgolf-folkefest av dimensjoner. 

Turneringen spilles i en mindre by kalt Emporia i Kansas. 

Med bare 25 000 innbyggere får man den amerikanske småbyfølelses rett i hjertet! 

Emporia er like under 2 timers kjøring fra Kansas City, som er nærmeste større flyplass. 

Det går ingen direkteruter dit, så her er det innenriks som gjelder. Det hele foregår i April. 

I tillegg til en tredagers A-tier turnering er det flex-start c-tiers hele uken å spille på, så det skal ikke 

mangle på ratede runder om man vil jobbe med rating! 

Blir man sliten av alle rundene kan kose seg med alt mulig annet som skjer denne festuken. 

Jeg kan liste opp ting i det uendelige, men det er kanskje like greit å klikke på linken og se selv. 

 

 

Nå som du er solgt og garantert er med oss i 2020 kan du lese resten av dokumentet for å finne ut 

mer om hvordan det hele løses logistikkmessig. Jeg har delt opp i segmenter så du lett kan finne frem 

til akkurat det DU trenger mer info på. 
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http://glassblownopen.com/
http://glassblownopen.com/


Flyreise 

Vi har reist til Emporia på to måter. 

Den ene gangen var til Worlds 2016 og den andre til GBO 2018. 

I 2016 kombinerte vi å kjøre vestkysten i USA med en kortere stopp i Emporia. 

 

Ruten var da Gardermoen -> New York -> Kansas -> Leiebil i en uke -> Fly fra Kansas til Seattle -> 

Leiebil til LA -> Norwegian direktefly til Oslo. 

 

I 2018 var vi i Området rund Kansas hele turen. 

Gardermoen -> New York -> Kansas -> Leiebil i tre uker -> Kansas -> New York -> Oslo 

 

For å kunne reise inn i USA som nordmann må man ha søkt og betalt for en forenklet visa-søknad. En 

såkalt ESTA. 

Den finnes hundrevis av nettsider som tar ekstra penger og skal «hjelpe deg» å fylle ut denne. 

Ikke gjør det. Gå til den offisielle siden og fyll den ut selv. Det er en 14 USD eller noe småtteri. 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 

 

 

 

 

Leiebil? 

Her må man ta et valg. Bil eller ikke. 

Mange reiser til GBO uten bil, men USA er et land der bil er veldig kjekt å ha. 

Vi leide oss en medium-størrelse koreansk SUV og det funket bra og var billig. 

Ikke stress med navigeringspakke. Kjøp et USA-Sim kort og bruk GoogleMaps på telefonen i stedet. 

Betaler man med Visa eller Mastercard får man en del forsikringer inkludert. 

Sjekk at du har forsikret deg nok, men ikke for mye. 

De forsøker alltid å selge mer enn du trenger. 

Vi har alltid vært 3 på tur. Det er plass til det, men hvis man er 4 må man planlegge pakkingen bedre 

enn vi gjorde. 

Det vil nesten alltid lønne seg å leie via noe som  https://www.rentalcars.com/ i stedet for direkte av 

leieselskapet. 

 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
https://www.rentalcars.com/


Bo 

For å få plass på ett av disse stedene under GBO må man være tidlig ute. 

Vi snakker så snart påmeldingen for internasjonale spiller åpner i november! 

 

Vi har pleid å bo på Motell. Det er litt billig og ganske bra, selv om frokosten på de fleste av disse er 

ganske kjip. (Frokost på Subway er bedre men dyrere) 

 

I 2020 tenker vi kanskje på å leie oss ete hus i sentrum av byen via AirBmB eller liknende. Vi kjenner 

noen som gjorde det i 2018, så det skal funke greit hvis man er tidlig ute tror vi. 

Gjør vi dette kan det hende det blir plass til mange, så da må noen ta med stort flagg så vi får «The 

Norwegian House» 😊 

 

Budsjett 

 

Fly ->  Kun Kansas 

Rundt 5-6 tusen. 

 

Fly -> Kansas round-trip  

Rundt 6-7 tusen 

 

Leiebil (en Kia Tuscon medium SUV) 

Ca 2000 i uka. Bensin er ganske billig i midtvesten. Dyrere i Vest. 

 

 

Motell ca 6-800 kr natta for dobbelrom i grei standard. 

 

 

 

 



Tips og triks 

 

• Google «Coinwash near me» for nærmeste sted å vaske og tørke klær. 

 

• Spar på mynter til Coinwash. 

 

• Kjøp et amerikansk prepaid sim. Det er billigere enn å roame. 

 

• Google «self service auto wash vacuum» for å finne et sted å støvsuge leiebilen før man 

leverer den inn. 

 

• Dra innom Joe’s Kansas City BBQ. Bare gjør det. Det er bare 1 minutt å gå unna Dynamic 

Discs butikken i Kansas City.  

 

• Rosedale og Waterworks er de beste banene i Kansas City. 

 

• Ikke dra på Cliff Drive alene 😊 kul Bane, men shady område. 

 

• Flying Saucer i KC er rette  stedet for en øl og god mat etter runden.  

 

• Harmony Bends i Missouri er en helt synnsykt pen bane. Vanskelig er den også! 

Noen timer øst for KC. 

 

• Nordover mot Iowa anbefaler vi Grand View og Treasure Cove. 

 

• Ta med en Cromecast eller liknende så man kan streame fra tlf til Tv’n på motellrommet. 

Kjekt å planlegge turneringen på kveldene basert på banepresentasjonen eller Jomez fra i fjor 

på youtube. 

 

• Drikk en lokal porter på Radius Brewing i emporia før de går tomme. (de er tomme noen 

timer inn i dag en.) 

 

• Ta med få disker til deg selv. Du kommer til å ende opp med MANGE fler enn du tror på veien 

hjem og det er utrolig lett å ende opp med overvekt på flyet. (ask me how i know) 

 

• Ta med en del disker med festlige nordiske logoer til folk du møter på din vei. Mange 

kommer til å ville gi deg en disk, da er det sjukt kult å ha en disk å gi tilbake! 

(Kastaplast, disker med norske klubblogoer, Guru-disker etc. Jo mer spesielt jo gøyere.) 

 

• Last ned GBO-appen. 

 

• Unngå Motel 6 i Emporia. Svinebillig, men ganske gammelt og slitt. 

 

 

https://www.como.gov/parksandrec/facilities/harmony-bends-championship-disc-golf-course-strawn-park/

