
Silfurmót #4 2022
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Háskólavellinum Akureyri
20. - 21.Ágúst 2022

HANDBÓK



Velkomin á 
Silfurmót #4 2022

Frisbígolffélag Akureyrar býður keppendur 
velkomna á Silfurmót #4 2022 í boði Hobby & 
Sport. Silfurmót #4 er eina silfurmótið sem FGA 
heldur þetta sumarið. Silfurmót #4 er fjórða 
mótið í röðinni í Silfurmótaröð ÍFS og gildir til 
stiga þar.

Mótið fer fram á Háskólavellinum og spilaður 
verður einn hringur á dag laugardag og 
sunnudag. Mótið er PDGA C-Tier og í öllum 
flokkum verður leikmannapakki og svo verða 
veitt verðlaun fyrir efstu þrjú svætin í hverjum 
flokk.

Háskólavöllurinn er nýjasti völlurinn á Akureyri 
og hafa vinsældir hans aukist jafnt og þétt síðan 
hann var settur upp. Núna í sumar var bætt við 
OB línum til að gera völlinn meira krefjandi sem 
heppnaðist mjög vel.



Fyrirkomulag

Spilaðir verða tveir hringir, einn hvorn dag, 
laugardag og sunnudag. Hópar verða ræstir út 
á fyrstu braut með 10 mínútna millibilli. 

Báða dagana verður ræst út eftir flokkum eins 
og kostur er. Á laugardegi verður ræst út 
blandað eftir flokkum og á sunnudag eftir 
skori.

Áætlaður tími á verðlaunaafhendingu á 
sunnudaginn er kl 14. Vonumst til að sjá sem 
flesta þar!



Upplýsingarnar á brautarmyndum gefa 
grófa mynd af legu vallar og 

vallarmerkinga. Ef munur er á merkingum 
á vellinum og myndum gilda merkingar á 

vellinum sjálfum.

Háskólavöllurinn



Par 3

Braut 1
85 m

- Vallarmörk vinstra meginn brautar markast með 
hvítum staurum, línan er óendanleg í báðar áttir. 
- Vallarmörk hægra meginn markast við malarveg,
vegurinn sjálfur er utan brautar.



Braut 2
Par 3
80 m

- Vallarmörk vinstra meginn brautar markast við hvíta 
staura. Þaðan liggja þau svo í hornið á girðingunni og 
markast áfram við girðinguna
- Vallarmörk hægra meginn markast við malarveg,
vegurinn sjálfur er utan brautar.



Braut 3
Par 3
88 m

- Vallarmörk aftan við körfu markast við hvíta staura. 
Línan er óendanleg í báðar áttir.
- Vallarmörk hægra meginn markast við girðingu.



Braut 4
Par 3

100 m

- Vallarmörk meðfram braut markast með hvítum 
staurum. Línan er óendanleg í eins og myndin sýnir



Braut 5
Par 3

116 m

- Vallarmörk meðfram braut markast með hvítum 
staurum. Línan er óendanleg í eins og myndin sýnir



Braut 6
Par 3
64 m

- Brautin spilast sem eyja. Öll köst sem lenda ekki innan 
spreyjaða hringsins spilast sem hazard



Braut 7
Par 3
53 m



Braut 8
Par 3
59 m



Braut 9
Par 3
91 m



Braut 10
Par 3
 80m



Braut 11
Par 3
 79m

- Vallarmörk markast við malbikaðan göngustíg. 
Göngustígurinn sjálfur er utan vallar.



Braut 12
Par 3

 104m

- Vallarmörk markast við malbikaðan göngustíg vinstra 
meginn. Göngustígurinn sjálfur er utan vallar.
-Hægra meginn brautar markast vallarmörk með 
hvítum staurum. Línan er óendanleg í báðar áttir



Braut 13
Par 3
 83m

- Vallarmörk vinstra og hægra meginn brautar markast 
með hvítum staurum. Línurnar eru óendanlegar í báðar 
áttir.



Braut 14
Par 3

 107m

- Vallarmörk aftan við körfu markast með hvítri 
spreyjaðri línu og staurum. Línan er óendanleg í báðar 
áttir



Braut 15
Par 3
 69m



Braut 16
Par 3
 76m

- Vallarmörk hægra meginn brautar og aftan við körfu 
markast með hvítum staurum. Línan er óendanleg í 
báðar áttir



Braut 17
Par 3
 97m



Braut 18
Par 3
 80m

- Vallarmörk hringinn í kringum brautina markast með 
hvítum staurum. Línan heldur áfram óendanlega


