
 

 

Hål 1. (3) 

Utkast bakom elskåpet bredvid Inredia. 

Korgen ca. 80 meter framåt. 

OB: Trädlinjen till höger och grusvägen till vänster 

 

Hål 2. (3) 

Utkast bredvid Tidan. 

Korgen bakom dungen 

OB: Beachhandbollsplanen 

 

 

 



Hål 3. (4) 

Utkast längst med Tidan.  

Korgen rakt till vänster (måste spela genom eller runt dungen) 

Mandopil och DZ-platta. 

OB: ”Träsket” rakt fram, hål 4’s ö och grusvägen och bortåt. 

 

Hål 4. (3) 

Utkast bredvid lekplatsen. 

Korgen är den höga på stubben. 

Detta är ett ö-hål.  

OB: Vägen och träsket. DZ-platta i början på ön om du missar utkastet. Annars gäller vanliga OB-

regler. 

 

Hål 5. (4) 

Utkastet längst med Tidan. 

Korgen ca. 150 meter fram bakom kullen. 

OB: Vatten 

 

Hål 6. (3)  

Korgen genom träddungen med 4 ekar runt omkring. 

OB: Alla vägar 

 

 

Här måste du ta en lite promenad till andra sidan vägen. Det finns en karta i 6:ans korg. 

Gå under vägen och upp till höger. Sedan ner till vänster så du har skolan på vänster sida. 

Gå knappt 100 meter, så är utkastet nästan på stigen. 

 

 

 

 

 



 

 

Hål 7: (3)  

Korgen i skogen, ca. 70 meter anhyzer (högerhänt) fram. 

OB: Vatten 

 

Fortsätt stigen framåt så har du nästa utkast där. 

 

Hål 8. (3) 

Korgen ca. 85 meter fram.  

OB: Fotbollsplanen och alla trädgårdar (stigen på fotbollsplanen är gränsen och är safe). Hamnar du 

på fotbollsplanen gäller hazard-OB, alltså kasta där du ligger, med ett pliktkast. 

 

Nu är det dags för en liten promenad igen. Gå så du har fotbollsplanen på vänster sida och sväng 

höger efter husen. Utkastet är där den asfalterade vägen blir till grus (ca. 2 meter).  

 

Hål 9. (4)  

Kasta över ån. Mandoträd måste passeras till vänster. Korgen på kullen. 

OB: Vattnet. 

DZ: Tills vidare, bredvid mandoträdet 

 

Gå över bron och sväng höger. Utkastet längst med ån. Korgen är till vänster från det hållet du kom. 

Hål 10 (3) 

OB: Asfaltsvägen till höger, samt vatten. 



 

Gå över vägbron. 

 

Hål 11 (4) 

Utkastet är längst upp vid korsningen V:a långgatan/Bäckängsgatan. Mandoport mellan träden. 

Korgen ligger bakom kullarna. 

OB: Vattnet. 

DZ: Tills vidare, kasta mellan träden med ett pliktkast. 

 

Gå mot lekplatsen. 

 

Hål 12 (3) 

Utkastet nära lekplatsen. Korgen ca. 80 meter bort. 

OB: Vattnet och alla asfaltsvägar. Grusväg är safe. 

 

Hål 13. (3) 

Utkastet är på asfalten, mellan strecken i asfalten. 

Korgen till höger om fotbollsplanen. 

OB: En tänkt linje mellan början på längdhoppsansatsen och största trädet till vänster. Hamnar du till 

vänster gäller hazard-OB, alltså kasta där du ligger, med ett pliktkast. 

 

 

Dags att traska tillbaka förbi skolan och under vägen. Håll vänster och gå förbi 6:ans korg. Nästa 

utkast är till vänster om stigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hål 14 (3) 

Korgen genom dungen.  

OB: Asfaltsvägen och allt bakom. 

 

 

Hål 15. (3) Utkastet på andra sidan dungen 

Korgen ca. 90 meter bort. 

OB: Alla vägar, både asfalt och grus, samt allt bakom. 

 

Fortsätt ut på det öppna fältet. 

 

Hål 16: (4) 

Korgen till vänster. 

Mandoträd med markerad sweet-spot + DZ. 

 

Gå förbi lekplatsen. 

 

Hål 17 (3) 

Korgen genom dungen 

Mandoträd med DZ. 

OB: Asfalt. 

 

Gå förbi handbollsplanen och stensättningen. 

 

Hål 18 (3) 

Korgen nära ettans utkast. 

OB: Grus och asfalt. 

 

 

 


