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Program: 
 

  8.30: Registrering ved 

      Turneringscentrum (TC) eller 

      SMS med række og fulde navn 

      til 61712174 

 

  9.30: 1. runde starter 

 

13.30: Forventet start på 2. runde 

 

Præmieoverrækkelse i TC 

Umiddelbart efter 2. runde. 

 

Discimport stiller en butik op i TC 

 

Layout: 
 

Der spilles 20 huller i layout A. 

Hul 8 er forkortet til et par 3 hul. 

Hul 12 står i vinter-position (B) 

 

 

 

CTP-konkurrencer:  
 

Der er CTP-konkurrence på hul 11 og 

hul 19. De er fælles for alle rækker og 

kører hen over begge runder. 

 

Det praktiske: 
 

Parkering (P):    Enten ved hul 1 (Budumvej 7, 9220 Aalborg Øst) 

         Eller ved Herningvejens skole (Herningvej 37, 9220 Aalborg Øst) 

 

Registrering:      Ved turneringscentrum (TC) / SMS række og navn til 61712174 

 

Opvarmning (O): Til drives kan boldbanen anbefales. Der er 4 øvekurve ved hul 1 
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      A         Par 
         1                3 

         2A              3 

         3                3 

         4                3 

         5                4 

         6A              4 

         7                3 

         8a              3  

         9                3  

        10               3 

        11      3 

        12A            3 

        13               3 

        14               4 

        15A             3 

        16               3 

        17               4 

        18               5 

        19               3 

        20               3 



 

Træerne til højre langs fairway 
guarder for højre-hyzeren, mens 
buskene til ventre for porten guarder 
for ventre-hyzeren. På trods af at 
hullet ikke er specielt langt, så er det 
en bonus at få birdie her. Det skyldes 
kurvens placering på skråningen. De 
fleste laver lay-up på andet kast. 
 
Pro tip: 
Hvis du laver lay-up så sørg for at 
discen rammer jorden fladt eller slider 
hen til kurven. Der er stor rullefare, 
hvis den kommer ind med vinkel i 
forhold til jorden. 
 

 Råb FORE! med det samme, hvis 
dit drive sejler mod hul 3. Der er 
sandsynligvis nogen dernede, som du 
ikke kan se fra tee. 

 
Hullet har to kurvplaceringer. På den 
korte (B) er der gode chancer for at 
komme tæt på kurven, men på den 
lange (A) kan kurven nok kun nås med 
en perfekt ruller. 
 
Pro tip: 
Hvis du ruller, så husk at tage højde 
for skovbundens hældning, hvor 
discen rammer jorden. 

  



 

Hullet er gennem årene blevet mere 
og mere udfordrende, fordi guard-
træerne ved kurven er blevet større 
og større. Det er dog stadig et af 
banens nemmere huller. 
 
Pro tip: 
Der er ofte vind fra højre henne ved 
kurven, som du ikke kan mærke på 
tee. Derfor pas på med at kaste højt 
og med hyzer (højrehåndet), da det 
ofte fører til et death putt i modvind. 
 

 Kast ikke før stien er helt fri. Ind 
imellem flipper discen op, og svæver 
langt hen ad stien.  

 
OB fare, vind og kurvens placering på 
en skråning med sand gør dette hul 
utroligt svært at parkere. Wind 
control er den vigtigste faktor på 
dette hul. 
 
Pro tip 
Giv den gas. Der er ikke rigtigt risiko 
for at kaste for langt, da bakken 
stopper discen. Indspillet kan være 
utroligt svært, hvis du ligger for kort. 
Specielt hvis du ligger kort i krattet 
langs fairway. Så er du oftest i bogey-
land. 
 

 Vær meget opmærksom på, om 
der kommer nogen på stien til ventre 
for kurven.  
 

 Kast heller ikke, hvis der er nogen 
på stien foran dig, selv om du kaster 
over dem. 

 



 

Banens mest ubarmhjertige skovhul, 
hvor drivet afgør om resten af vejen 
til kurven skal afhænge af held eller 
pure skills. 
 
Pro tip: 
Lad være at være grådig på drivet. 
Tag den disc du kan kaste mest lige 
med. Også selv om det er en putter. 
Det er oftest bedre at ligge 60 meter 
fremme på fairway end 80 meter 
fremme mellem træerne. 
 

 
To kurv placeringer. A er en relativt 
nem par 4 og B er en svær par 3. 
Drivet er det samme på begge 
placeringer. Ram porten eller kryds 
fingre for lidt Tree Love. 
 
Pro tip: 
Træerne til venstre for porten er 
mere tilforladelige end dem til højre. 
 

 Hvis du forsøger at bombe den 
over træerne på indspillet og der er 
vind fra højre, så vent til stien til 
venstre er helt fri. Discen kan blive 
blæst derud. 



 

Snorlige kast er den eneste opskrift 
her. Hvis du går for langt, så kan du få 
et rigtigt svært put for birdie. 
 
Pro tip 
Prøv at glemme, at der er træer. 
Kommer du 2/3 vejs ned af fairway, 
så skulle der være en god mulighed 
for par. 
 

 Er der spillere ved kurven på hul 
6A, så gør dem opmærksom på, at du 
kaster.  

 
 
 

En forkortet udgave af det 
sædvanlige hul 8, for at undgå den 
trafikprop, der skabes når den 
krydser hul 4. Tee er skubbet godt til 
højre således at det ikke er så nemt 
at kaste en høj hyzer og i stedet 
tvinger dig til at ramme porten. 
Kurven står et stykke nede og lidt til 
venstre.  
 
Pro tip: 
Bare kast den lige igennem porten – 
så klarer hullet resten 
 
 

 Sendes en spotter frem, da der 
kan komme nogen gående op ad 
skovstien. 



 

På dette korte, men tætte, hul har 
stormen Otto foræret os en ny 
forhindring. Der ligger således et træ 
på tværs, som tvinger dig til at kaste 
en højere linje. 
 
Pro tip: 
Overvej at lave det «nemme» drive 
lige frem, og sats på at sætte et godt 
put. Der er væsentligt mindre risky 
end at gå efter en parkering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Du skal venstre om mando – men ikke 
alt for meget… ☺ 
 

 



 

 
Ikke det længste hul, men mens discen 
flyver nedad i det åbne rum, er der god 
mulighed for at en god Aalborg-vind 
flytter rundt på den. 
 
Pro tip: 
Hvis det blæser, så skal du regne med, 
at vinden er stærkere ude i det åbne, 
end den føles ved tee. 
 

 Vær opmærksom på, at der kan 
komme disc ud over bakken på hul 19, 
når I går fra tee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Masser af plads til at tyre til den på 
forskellige måder, men kurven står 
højt og er tæt bevogtet. 
 
Pro tip: 
Grip it and rip it. Der er «kun» 108 
meter, men det spilles som 130 meter 
på grund af den høje kurvplacering. 
 

 Vær opmærksom på trafik på 
cykelstien. 

 



 

Først og fremmest skal du ud af 
buskadset. Derefter skal du forbi dét 
ene træ der står lige i kastelinjen (for 
højrehåndede). Og endeligt skal du 
kaste med den helt rigtige længde. 
Bare lidt for hård eller blødt, så har 
du nemt et langt put. 
 
Pro tip: 
Hvis du laver lay up, så sørg for, at 
discen rammer jorden fladt. Ellers vil 
den rulle. 
 

 Kast ikke før I har sikret jer, at 
stien på tværs er clear hele vejen hen 
til venstre. 

 
 
 

Hullet som de fleste elsker og hader 
samtidigt. Du skal kaste langt på både 
drive og indspil for at have en birdie 
chance, og der er ikke plads til fejl på 
nogen af kastene. 
 
Pro tip: 
Grundet beplantningens form er der 
stort set altid modvind ned gennem 
den første allé.  
 

 Vær sikker på, at stien er fri hele 
vejen ned, før du kaster.  

 
 
 



 

 
Placering A er relativt lige til, men det 
er ikke alle, der opdager, at hullet 
faktisk går en del op ad bakke. 
 
 

 Hold godt øje med trafik på 
cykelstien. 

 
 
Her skal du ud af en kort allé, 
hvorefter en samling pæle står i vejen 
for den nemme hyzer og sætter 
hazard i spil. Du lander på en 
skråning, der falder mod venstre. 
 
Pro tip: 
Som højrehåndet skal du tage højde 
for et ret kraftigt skip ved kurven. Sigt 
derfor efter at discen skipper ved 
stien eller måske endda lige inde i 
hazarden, hvis du tør. 
 

 Vær opmærksom på, om der er 
spillere på hul 14 og 17’s tees, inden 
du kaster. 

 



 

Svær par 4, hvor man gerne vil have 
drive op på den anden side af stien, 
så man får et fladt tilløb til andet kast, 
der skal navigere to hazards. 
 
Pro tip: 
Hvis ikke du har et godt drive, skal du 
måske allerede droppe at gå efter 
birdie, og i stedet sikre dig, at du kan 
undgå hazards. 
 

 Orienter jer allerede, når I går fra 
hul 16, om der er folk på stien til 
højre. 

 
 

Vær opmærksom på at Mandatory #2 
er en trippel mandatory, hvor højden 
begrænses af trælinjen. Der er nok at 
snitte et blad for at klare denne 
mando, men det giver ikke mening at 
forsøge det. 
 
En par 5 der er op ad bakke hele 
vejen. Hvis du rammer alléen og 
kommer forbi den første klynge træer 
på drivet, er det værste overstået. I 
andet kast handler det om at placere 
sig til et nemt indspil. Sweetspot er 
ved dropzonen.  
 

 Kaster man op over ”trappen”, 
skal man sikre sig at der er fri bane 
deroppe. Og når nogen forsøger at 
ramme trippel-mando-porten, skal I 
først sikre jer, at der ikke er nogen ved 
eller bag kurven. 



 

På banens mest ikoniske hul er kurven 
placeret lige nedenfor toppen af en 
meget stejl skråning. Et godt kast kan 
lide en slem skæbne, da der er stor 
rullerisiko. Vind er en kæmpe faktor 
på dette hul, da al den vind der 
rammer skråningen bliver ledt op forbi 
kurven, hvilket gør selv et 2-meter put 
udfordrende. 
 
Pro tip: 
Er der modvind, og ligger du kort af 
kurven, så vend discen om, og lad den 
slide ned til kurven. På den måde lader 
du ikke vinden få taget i discen. 
 

 Der er ofte folk ved bakketoppen. 
Send en spotter frem og sørg for, at de 
er opmærksomme på, hvad der 
foregår.  

 

 

Et kort hul, der er nemt – hvis man kan 
ramme, men der venter en del rough 
hvis man kommer på afveje. 

 


