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 Tack medlem!
Banan är byggd av och för
alla medlemmar i UFDK.

Utan din årsavgift skulle vi
inte ha någon discgolf i
Uppsala. Tack för ditt stöd!

www.uppsalafrisbee.se
/Blimedlem
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 Tack medlem!
Banan är byggd av och för
alla medlemmar i UFDK.

Utan din årsavgift skulle vi
inte ha någon discgolf i
Uppsala. Tack för ditt stöd!

www.uppsalafrisbee.se
/Blimedlem



Endast hål 14. Se pilar före och efter tennisbana.

46 m150 m

100 m
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Par 4
196 m
643 ft
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Grusets kant       
     

95 m

 

Out of Bounds
OB: från grusvägen och
bortanför.

www.uppsalafrisbee.se



Par 3
96 m
314 ft
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Out of Bounds
OB: Från grusvägen och
bortanför.

www.uppsalafrisbee.se
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Par 3
77 m
252 ft
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Out of Bounds
OB: från grusvägen och
bortanför.

       Mandatory
Disc måste passera till
vänster om pilen (träd). 
Annars gäller re-throw
(från senaste läge) med
ett pliktkast, varje gång 
disc passerar på fel sida.
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Par 4
158 m
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Out of Bounds
OB fram:  från grusvägen
och bortanför.

OB höger:  från asfalt och
bortanför.

OB vänster:  från grus på
parkeringen.

www.uppsalafrisbee.se
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 Tack medlem!
Banan är byggd av och för
alla medlemmar i UFDK.

Utan din årsavgift skulle vi
inte ha någon discgolf i
Uppsala. Tack för ditt stöd!

www.uppsalafrisbee.se
/Blimedlem
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249 ft
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www.uppsalafrisbee.se

Out of Bounds
OB från grusvägen och 
bortanför.

Disc som landar OB från
Tee ska spelas från Drop
Zone med ett pliktkast. I 
annat fall gäller vanliga 
OB-regler.
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93 m
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 Tack medlem!
Banan är byggd av och för
alla medlemmar i UFDK.

Utan din årsavgift skulle vi
inte ha någon discgolf i
Uppsala. Tack för ditt stöd!
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/Blimedlem



 

Par 3
  95 m
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Out of Bounds
OB: Från asfalten (markerat
med ett vitt streck) och 
bortanför.

www.uppsalafrisbee.se
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Out of Bounds
OB: Från marksten och 
bortanför. Stigen som 
korsar fairway är safe.

www.uppsalafrisbee.se
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252 m
826 ft
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Lyktstolpe
95 m

112 m
140 m

Brunnen            
168 m

36 m
216 m

Out of Bounds
Vänster: Grus, asfalt
marksten och bortanför.
Fram: Vatten. Höger: 
Asfalt och bortanför.

Drop Zone spelas bara
om disc landar OB fram i
”Labans damm” från läge 
före asfaltsvägen ”216 m”. 
I annat fall gäller vanliga 
OB-regler.

www.uppsalafrisbee.se

Labans
damm
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Out of Bounds
Fram: från asfalt (vägen)
och bortanför.
Höger: från grus(vägen)
och bortanför.
Vänster: vatten.

www.uppsalafrisbee.se
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77 m
97 m

Par 4
181 m
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Out of Bounds
Vänster : från asfalt och
bortanför. Fram : från väg
och staket och bortanför.
Höger : tennisbanan och
vatten.

        Mandatory
Disc måste passera till 
vänster om tennisbanans
bortre vänstra hörn. 
Ingen Drop Zone, re-throw
(från senaste läge) med
ett pliktkast gäller.

www.uppsalafrisbee.se
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Par 3
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Out of Bounds
Höger: från grus(vägen)
och bortanför.
Vänster: vatten.

www.uppsalafrisbee.se



Par 3
88 m
289 ft
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OB

Out of Bounds

Vatten, om ingen gräns 
markerats. OB på och bortom 
grusgången till vänster 
samt långt om green.

www.uppsalafrisbee.se

OB

OB OB

Låt alltid spelare på korta
hål 17 kasta ut och lämna 
utkastet innan spel påbörjas
på hål 16. 

Spelordning



Par 3
92  m
301 ft
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Out of Bounds

www.uppsalafrisbee.se

OB

OB

OB

OB

OB på och bortom 
grusgången till vänster 
samt långt om green. Även 
asfaltsparkeringen till höger.



Par 3
107 m
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Out of Bounds
Vänster:  från grusvägen
och bortanför.

www.uppsalafrisbee.se

 Tack medlem!
Banan är byggd av och för
alla medlemmar i UFDK.

Utan din årsavgift skulle vi
inte ha någon discgolf i
Uppsala. Tack för ditt stöd!

www.uppsalafrisbee.se
/Blimedlem
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