
C A D D I E B O G

V o j e n s  C h a l l e n g e  2 0 2 1



Sponsoreret af 



Sæt dig godt ind i caddiebogen inden 
turneringsstart. 

Evt spørgsmål rettes til TD inden tee-off 
TD: Dennis Thygesen 

td@dgk6100.dk



P R O G R A M

Lørdag 17. april 

Registrering fra kl 7.30 

Tee-off 1. runde kl 8.30 

Tee-off 2. runde kl 13.30 

Søndag 18. april 
Tee-off 1. gruppe kl 8.30 

Tee-off sidste gruppe kl 
13.00 

Præmier uddeles efter sidste 
runde er færdigspillet (ca 
16.30)

Tee-off - søndag 
Gruppen registreres ved TD senest 15 min inden runden. 
TD findes foran spejderhytten. 
Assisterende TD sender gruppen afsted fra tee.



Der parkeres på P-pladsen til disc golf - IKKE 
ved spejderhytten. 

Alternativt kan der parkeres ved fritidscenteret 
200m fra banen, hvor vi også holder til under 
turneringen 

Se oversigtskort på næste side
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Turneringen er sanktioneret af

C-Tier

MA3 
MA4 

MA40 
FA1 

MJ18

Tees
MA1

Medlemskab ikke påkrævet





Vent med at kaste til evt spillere på hvid 
tee hul 2 er væk Almindelige OB-regler gælder.

OB

OB



DZ

Bækken er OB. Almindelige OB-regler 
gælder.

CTP 
Discen skal lande inbounds på drive. Kastes out-of-bounds på 
drive rykkes til drop zone med ét strafkast. Herefter almindelige 

OB-regler. Muligt at rykke direkte til dz med ét strafkast.



64



Vær opmærksom på retningen mod 
kurven, når lejet markeres.

OB fra sti bag kurven. Almindelige OB-regler 
gælder.



DZ

Passeres mandatory på den forkerte 
side, rykkes til drop zone (rød tee) med 

ét strafkast.





Der er IKKE markeret en drop zone for mandatory. 
Skulle mandatory passeres på den forkerte side, spilles 

videre fra forrige leje med ét strafkast. OB i vandet/sumpen 
på venstre side inden green - almindelige OB-regler er 

gældende



Bækken/grøften spilles som casual, dvs at discen 
må markeres ude af vandet uden strafkast. Vær 
opmærksom på retningen mod kurven, når lejet 

markeres.



DZ

Passeres mandatory på den forkerte 
side, rykkes til drop zone (rød tee) med 

ét strafkast.

Kastes OB på drive fra tee benyttes rød tee som drop 
zone, hvorfra der spilles videre med ét strafkast. Herefter 

er almindelige OB-regler gældende.



Det blywe så glant…


