Scorekort
NAMN

1
2
3

BERG- OCH
DALBANERUNDAN!

Alla 22 hålen på
Gula banan.

4
5
6
7
8

PROMENADRUNDAN!

Hoppa över hål 7-8
& 18-19 på Gula
banan.

9
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13

ALTERNATIVRUNDAN!

18 hål på Gula
banan. Skippa fyra
enklare hål enligt
eget önskemål!
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KVICKA RUNDAN!

Spela hål 1-9 eller
hål 10-22 på Gula
banan.

20
21
22
TOT

BARNVAGNSRUNDAN!

Spela hål 4, 5, 6, 9,
10, 11, 20, 21 & 22 på
Gula banan.
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Regler
• Kasta inte förrän spelfältet är
fritt från människor eller djur som
kan tänkas bli träffade av discen.

• Du får trampa över vid inspel och
längre puttar, dock ej om putten
understiger tio meter.

• Utkastordningen på första
hålet lottas.
• Den spelare som hade bäst
resultat på föregående hål börjar
alltid på nästa hål.

• Ett kast som hamnar OB (Out
of Bounds) måste spelas från
platsen där discen passerade
OB–gränsen om inget annat
anges. Du får plikta ett kast.

• Utkastet sker på den
rektangulära konstgräsmattan.
Efter att discen släppts är det
tillåtet att trampa över.

• Om du kastar OB på hål 1, 3, 4, 10,
21 eller 22 så fortsätter du från
respektive droppzon och pliktar
ett kast.

• Ytterligare kast spelas från den
plats där discen stannade. Ansats
är tillåtet. Det är tillåtet att stiga
ut med en fot åt sidan, dock ej
närmare korgen.

• OBS, om du kastar OB ut på
vägen på hål 5 så gäller vanlig
OB–regel där.

Du spelar på eget ansvar och
om något händer på banan
är Slottsskogens discgolf
ej skadeståndsskyldiga.

• Om du missar Mando på hål 7
eller hål 11 så är det ReTee utan
pliktkast!

Trevlig spelrunda
– Slottsskogens discgolf

• Den spelare som landat längst
ifrån korgen kastar alltid först.

Visa hänsyn när du spelar
discgolf i Slottsskogen. Se alltid
till att ingen är i vägen när
du kastar och bryt aldrig av
grenar på träd och buskage.
Sitter någon på en parkbänk
nära kastriktningen så gå fram
och meddela de som sitter där
om att ni tänker kasta.

