
LAYOUT MOSENG OPEN 2022        20.februar 2022 

 

Hull 1 – par 4 – 130m  

Ekstra dobbel mando over haugen. Ved bom på 1. eller 2. mando fra tee går man til DZ1.  

Bommer man 2. mando etter å ha passert 1. mando er det rethrow. Ved bom på 3. mando går man 

til DZ2 som vanlig. Tett OB er lagt til på høyre side mellom haug og siste mando tre. Vanlige OB 

regler. 

 

Hull 2 – par 3 – 87m  

Kurv plassert oppe bak siste bjørketre. Mando høyre for lyktestolpe. Ved bom spiller man fra ordinær 

DZ. OB langs sti venstre side, bak kurv og langs høyre side. Vanlige OB regler.  

 

Hull 3 – par 3 – 85m  

Originalt hull 4. Mando til høyre for tre. Ved bom gjelder retee. Hazard utenfor oppmerket område.  

 

Hull 4 – par 3 – 75m  

Spilles fra gress/sti pin high kurv 5 til kurv 6. Mando til venstre for originalt mando tre. Ved bom 

gjelder retee. OB på sti høyre og sti bak kurv. Vanlige OB regler etter mando. Spotter SKAL stå på 

oppmerket området!   

 

Hull 5 – par 4 – 150m  

Spilles fra tee 7 til kurv 9. OB linjer opp langs begge sider og bak kurv. Kurv hull 7 er casual og tillater 

1m relief. Vanlige OB regler.  

 

Hull 6 – par 3 – 73m  

Originalt hull 10, men trukket tilbake til strømhus. OB på og over grus høyre side og over grus 

venstre side. All bom fra tee går til DZ som er plassert ca 10-12m fra kurv. Vanlige OB regler fra DZ.  

 

Hull 7 – par 3 – 73m  

Spilles kurv 3 til kurv 2. OB øy med trang linje foran, venstre og bak men god plass høyre. All bom fra 

tee går til DZ som er plassert på ca 10-12m fra kurv. Vanlige OB regler fra DZ. 

 

Hull 8 – par 3 – 120m  

Originalt hull 11. Spilles fra lang tee. Dobbel mando er ikke i spill! Kurv er plassert 10-15m forbi 

steingjerdet. Stort OB felt som dekker alt høyre for original DZ unntatt 15m etter sti og 10m før 

steingjerdet. All OB fra tee går til original DZ. Vanlige OB regler fra DZ.   

 

Hull 9 – par 3 – 53m  

Originalt hull 12. Ingen endring  

 

Hull 10 – par 3 – 50m  

Originalt hull 13. Ingen endring  

 

Hull 11 – par 3 – 113m  

Originalt hull 14. Ingen endring  

 

 



Hull 12 – par 3 – 102m  

Originalt hull 15. Ingen endringer  

 

Hull 13 – par 3 – 60m  

Originalt hull 16. Tee er plassert rett før haugen. Stor høyresving. Ingen OB.  

 

Hull 14 – par 3 – 100m  

Originalt hull 17, men spilles i kort posisjon. Kurv er plassert ved trelinje i rett linje fra tee.  

Ingen OB.  

 

Hull 15 – par 3 – 100m  

Spilles tee 18 til kurv 19. Mando ikke i spill. Hazard innenfor markert felt på gress til høyre i fairway. 

Viktig at en spiller gjør seg synlig på haugen til alle har fullført hull og gått videre.  

 

Hull 16 – par 4 – 140m  

Spilles tee 20 til treningskurv ved hull 21. Hullet er delt opp i to felt. OB mellom felt.  

Ved OB fra tee går man til DZ. Ved OB på 2.kast eller fra DZ gjelder rethrow. Har man bommet for 

andre gang kan spiller flytte seg bort til felt 2 i rett linje mot kurv uten straffekast. Bruk spotter ved 

kast mot felt 2. Det er IKKE tillatt å gå for felt 2 fra tee.  

 

Hull 17 – par 3 – 88m  

Originalt hull 21. Ingen endring  

 

Hull 18 – par 3 – 65m  

Originalt hull 22. Ingen endring 

 

Hull 19 – par 3 – 92m  

Originalt hull 23. Ingen endring  

 

Hull 20 – par 3 – 110m  

Originalt hull 24, men forkortet til par 3. Kurv er plassert ett godt stykke rundt svingen. Ingen OB.  

 

Hull 21 – par 3 – 100m  

Originalt hull 25. Kurv er flyttet ut på gress til venstre, før trelinje. Hazard utenfor markert område.  

 

 

 

 

 

 

 

 


