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Husk at grupper på høyere hullnummer har «forkjørsrett» for å få flyt i spillet. 



Hullbeskrivelse: 

Hull Par L[m] OB Mando Kommentar 

1 3 75 OB på fairway til hull 2, på og over 
grusbane og grussti. I og over 
kanalen 

  

2 4 160 OB på fairway til hull 1, på grussti til 
venstre, samt utenfor grusbane.  

Til høyre for markert 
tre. Dropsone markert, 
til høyre for tre. 

 

3 3 65 Spilles som en ob-øy. OB i og til 
høyre for kanalen, markert med 
hvite pinner. Dvs. at teen er plassert 
i OB og disken må bli liggende i godt 
område for att spilleren skal få lov å 
kaste videre fra der disken ligger. 
Dropsone brukes ved OB-kast fra 
tee (plassert ca 30 m frem på 
venstre side av fairway). Påfølgende 
OB-kast fra drop eller etter at 
spilleren har landet god inne i OB-
øyen spilles med vanlige OB-regler. 

  

4 3 86 OB på og over grusbane og gangsti, 
samt i vann. 

  

5 3 65 SPOTTER ER PÅKREVD FOR KAST 
PÅ DETTE HULL. OB-øy, gress er 
godt område og på og over sti er 
OB. Disken må lande og ligge god 
innenfor øyen. Ved OB-kast fra tee, 
gå til dropsone. Påfølgende OB-kast 
fra drop eller etter at spilleren har 
landet god inne i OB-øyen spilles 
med vanlige OB-regler. 

SPOTTER ER PÅKREVD 
FOR KAST PÅ DETTE 
HULL. 

SPOTTER ER PÅKREVD 
FOR KAST PÅ DETTE 
HULL. Spotter må 
plassere seg bak kurv slik 
at man har oversikt på 
gangsti som kommer fra 
venstre. Den som skal 
drive sist spotter først. 

6 3 76 OB på og over grusbane og gangsti 
til høyre.  

Til venstre for markert 
tre. Dropsone er 
markert (til venstre for 
mando). 

Utkast oppe på grusvei til 
høyre bak kurv 4, ved 
søppelspann.  

7 3 118 OB på og over vei (NB! OB-linje er 
ikke markert med tråd og kan være 
vanskelig å dømme pga. diffus 
overgang mellom gress og grus. 
Disken er god om det vokser noe 
gress under disken, og husk å la tvil 
falle spilleren til gode). 

Mando til venstre for 
markert tre. Dropsone 
ved rot til venstre for 
mando.  

Vær obs. på eventuelle 
turgåere som kommer på 
sti fra venstre og opp mot 
mandotre. 

8 3 89 OB på og over gangsti. Mando til venstre for 
tre. Drop markert ved 
mando 

 

9 3 98 OB på og over vei (som er til høyre 
for fairway hull 7) 

  

10 3 60    



11 3 56 OB på fairway til hull 17, på og over 
vei (asfaltert sti), samt på kirkens 
tak (ikke ved treff av kirkens vegg). 
Gå til dropsone ved kast i OB.  

  

12 3 117 OB på og over vei (asfalt), bak kurv 
(mot tee hull 17), samt kirkens tak 
(ikke ved treff av kirkens vegg) 

  

13 3 84 OB på og over vei til venstre (asfalt) Trippelmando. Drop 
markert litt foran 
mando.  

Bruk spotter - det kan 
være turgåere bak kurv. 

14 3 75 OB på og over vei (asfalt)   

15 3 92 OB på og over asfaltvei og parkering Mando til venstre for 
tre. Drop markert ved 
mando 

 

16 3 84 OB på og over vei (asfalt langt bak 
kurv) 

Mando til venstre for 
tre. Drop markert ca 
ved mando (NB! Ny 
plassering av drop, ikke 
belegningsstein) 

 

17 3 103 OB på fairway til hull 11, på og over 
vei til venstre bak kirken, i hager 
bak kurv. OB dersom en lander på 
kirkens tak (men ikke ved treff av 
kirkens vegg) 

 Det er ikke lov å gå opp 
på kirkens tak for å hente 
disker, dersom man 
lander der. 

18 3 54 OB til venstre i hager. OB nedenfor 
mur bak kurv (fortsetter forbi tee til 
hull 10 "i uendelighet") 

  

 


