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Program
07:30 - 8:10 Registrering/opvarmning Eghjorten
08:15 Spillermøde/scorecards
08:45 Tee off
12:00 Scorecards afleveres ved TC/Eghjorten - kørsel til Fredtoften
Frokost - ca 45-60 minutters varighed fra sidste kort er afleveret. Sandwiches fra Byens Madhus - ca starttid annonceres
ved TC Fredtoften
TBA Spillermøde / Scorecards Fredtoften
TBA ACE-konkurrence imens der ventes på scores
TBA Præmier
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Kontaktinfo/Kørselsvejledning
TD: René Mikkelsen - rene.mikkelsen@gmail.com - +45 4050 1985
Eghjorten: Jespervej 1, Hillerød. Tournament Central er ved kontoret ved hul 1
Fredtoften: Fredtoftevej, Kokkedal, Tournament Central er ved hvid tee, hul 2.

Samarbejdspartnere/Sponsorer
Bliv sponsor - kontakt TD - rene.mikkelsen@gmail.com for dit logo her
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Runde 1 - Eghjorten
Såfremt det tørre vejr er fortsat er der totalt rygeforbud under første runde på selve banen. Der må ryges ved TC før
og efter runden. Rygning under runden vil medføre øjeblikkelig diskvalifikation!
Alle huller spilles som angivet på teeskilte med nedenstående modifikationer/bemærkninger.
Hul 1 - Vær opmærksom på børn i træet midt på fairway
Hul 2 - OB over hegn bag kurv.
Hul 3 - OB over hegn til højre og bag kurv
Hul 4 - Vær opmærksom på hvepse i det store egetræ tæt på kurven!
Hul 5 - OB over hegn (på anden side af hul 6 fairway)
Hul 6 - OB over hegn
Hul 7 - Spillere der spiller fra hvid tee skal benytte den originale hvid tee (den på samme side af vejen som gul tee)
Hul 8 - Kanalen langs med fairway er “casual water”.
Hul 9 - Send spotter ud på vejen hvis der ikke er en spotter til stede. Vej bag
kurven er OB (markeret med flag/streg)
Hul 10 - Vejen og over til venstre OB (markeret med flag/linie)
Hul 12 - Markeret mandatory skal passeres fra hvid tee. Misser man mandatory kaster man videre fra rød tee med strafkast.
OB på og over vejen bag kurven.
Hul 13 - Vejen og over til højre er OB.Vand (dræn/vandpytter) spilles som “casual water”.
Hul 14 - Vær opmærksom på hvepse under broen på vej mod kurven! Mandatory skal passeres højre om. Ved misset
manda spilles videre fra rød tee med strafkast. Mosen til højre og lang er OB. Dræningskanal og vandpytter er
casual.
Hul 15 - Mosen er OB. Er discen helt omgivet af vand der har direkte forbindelse til mosen er den OB. Separate vandpytte
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er casual.
Hul 16 - Hvid og gul tee er placeret til venstre for original gul tee, lidt oppe af stien. OB over hegn i højre side af fairway.
Spilles som par 4.
Hul 17 - OB over hegn i højre side (der er ikke OB på og over grusvejen bag kurven)
Hul 18 - Der spilles til den højre kurv
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Runde 2 - Fredtoften
Alle huller spilles som angivet på teeskilte med nedenstående modifikationer.
Hul 1 - OB over hegn langt
Hul 2 - Hvepse 2 meter oppe i træ, 5-7 meter før kurven. OB over hegn i højre side af fairway
Hul 6 - OB i åen (kun _i_ åen - over er safe)
Hul 7 - OB i åen (kun _i_ åen - over er safe)
Hul 8 - Alle spiller fra gul tee for at optimere flow i forhold til hul 4. OB i åen.
Hul 9 - OB i åen (over er safe)
Hul 11 - OB i åen (over i højre side af fairway er safe)
Hul 12 - Asfaltvejen og over er OB. Ligger discen over græs der har kontakt med
fairway er den safe
Hul 13 - Er discen omgivet af vand i hullet til venstre for hul 13 er den OB. Er hullet tørt spilles der videre fra der hvor discen
Landede
Hul 14 - Hvepse i det høje græs til højre for kurven
Hul 15 - OB over hegn bag kurven

